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В статье определены новые признаки инновационной
модели университ ет ской библиотеки и выяснены факторы
глубокой инт еллектуализации библиотечной профессии на
основе анализа деятельности научно-технической библио

теки Днепропет ровского национального университет а ж е
лезнодорож ного транспорта имени академика В. Лазаряна.
Исследовано, что информатизация стала причиной смены
линейной коммуникационной модели деятельности универ
ситетской библиотеки на нелинейную (интеракционную).
This article defines new features o f an innovative model o f
the university library, and fin d s out the fa cto rs o f deep library
profession intellectualization on the basis o f scientific and tech
nical library analysis o f the D nipropetrovs'k National University
o f Railway Transport nam ed after Academician Lazaryan. There
was studied that informatization caused the. substitution o f the
linear communication m odel o f the University Library by the
nonlinear (Interactional).
Надшшла в редакщю 10 жовтня 2012 року
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Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі
освітянських бібліотек: результати дослідження
Бібліот ека — це той храм, де завжди
народжуєт ься і зберігаєт ься духовність
В. Сухомлинський
У ст атт і розглянут о проблему зберігання бібліотечного фонду, за результ ат ами анкетування проаналізовано досвід
мереж і освітянських бібліотек, поруш ено питання щодо створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу.
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Усвідомлюючи велику соціально-культурну значи
мість і цінність рідкісних видань, зібраних у фонді ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського, та необхідність активізу
вати роботу з їхнього збереження і введення до наукового
обігу, згідно з Постановою Кабінету М іністрів України від
19.12.2001 р. № 1709 "Про затвердження переліку наукових
об'єктів, що становлять національне надбання" та змін до
Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 18.02.1997 р. № 174 частині фонду книгозбірні
надано статус наукового об'єкта, що становить національне
надбання України (близько 90 тис. документів). Це підтверд
жено С відоцтвом № 82 від 19.02.2009 р., виданим М ініс
терством освіти і науки України. Визначено особливо цінну
частину фонду — документи психологічного, педагогічного
та історико-культурного напряму XVIII — початку XX ст.,
що охоплюють рідкісні й цінні видання зазначеного періоду
і сформовані у підфонди (колекції): "Педагогіка", "Психоло
гія", "Ш кільні підручники", "П еріодичні видання 1807—
1917 рр.". У 2010 р. до структури бібліотеки введено сектор
рідкісних та цінних видань (сектор РЦВ), який є підрозділом
відділу наукової організації та зберігання фонду. М етою
діяльності нововведеного сектору є зберігання й опрацю 
вання друкованих видань, що мають наукову, історичну,
духовну і матеріальну цінність; надання доступу користува
чам до культурного спадку минулого. Для роботи з науко
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вим об'єктом, що становить національне надбання України,
щорічно, починаючи з 2005 p., виділяються державні цільові
кошти на створення електронних копій, мікрофільмування,
реставрацію, оправу рідкісних і цінних видань. У 2005—
2011 pp. відреставровано 276 документів; проведено хімічну
обробку та дезінфікацію 22 документів; оправлено близько
5 тис. видань; мікрофільмовано 66 документів (17 093 ар
куш і); оциф ровано 763 докум енти (209 582 сторінки —
306 підручників і 457 документів педагогічного та психоло
гічного змісту) — це найбільша кількість оцифрованих ви
дань психологічної та педагогічної тематики серед провід
них освітянських бібліотек України. З-поміж них "Граматка"
П. К уліш а (СП б., 1857), "Краткое руководство к красноре
чию" М. Ломоносова (СПб., 1748), "Передуманное и пере
житое: Дневники, письма, воспоминания" X. Алчевської
(М., 1912), "Начатки психологии" І. Сікорського (K., 1909)
та ін. 3 метою інформування користувачів про фонд РЦВ
фахівці відділу створю ю ть каталоги, покаж чики, інфор
маційні сп иски , які представлен і на порталі бібліотеки
(w ww .dnpb.gov.ua) та видаються традиційним способом.
Серед доробку науковців відділу бібліотеки — друкований
каталог "Підручники та навчальні посібники для початкових
і середніх навчальних закладів (1748— 1917) у фонді Дер
жавної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Су
хомлинського", випущений у 2005 p.; історико-бібліогра-
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фічне дослідження "Журнали психолого-педагогічної тема
тики XIX — поч. XX ст. з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського" (2009). У 2011 р. розпочато роботу над ство
ренням каталогу "Підручники і навчальні посібники з гума
нітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних
закладів (1918— 1945) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В О. Сухомлинського". Біб
ліографічний опис документів для електронного каталогу
РЦВ виконується з використанням програмного забезпечення
АРМ "ІРБІС-64", завдяки чому до каталогу на 1.01.2012 р.
внесено понад 2 тис. записів.
У роботі щ одо зберіганн я ф онду Д Н П Б У країни
ім. В. О. Сухомлинського як координаційного, науково-ме
тодичного центру передбачено тісну співпрацю з мережею
освітянських бібліотек М ОНмолодьспорту України та
НАГІН України. Одним із важливих завдань науководослідної роботи (НДР) є виявлення, аналіз та виокремлення
РЦВ у бібліотеках мережі, визначення спільних дій щодо
збереження й використання цих документів. Для цього у
2012 р. працівниками сектору РЦВ ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського була розроблена і розіслана до провідних
бібліотек мережі "Анкета з виявлення рідкісних і цінних до
кументів у фондах освітянських бібліотек України", що-стало першим кроком до вирішення цього завдання.
Метою дослідження було отримання інформації про
наявність РЦВ у фондах зазначених бібліотек, зокрема з
питань педагогіки та психології, та аналіз робіт, які прово
дяться з РЦВ для створення інтегрованого галузевого ресур
су; завданням — проаналізувати анкети та на основі отри
маної інформації розробити інструктивно-методичні реко
мендації щодо формування і зберігання фондів РЦВ у ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотеках мережі.

Ч. ч

Опитуванням було охоплено провідні освітянські кни
гозбірні ВНЗ III— IV рівнів акредитації педагогічного та інж енерно-педагогічного профілів, бібліотеки обласних інсти
тутів післядипломної педагогічної освіти (ОІППО), спеціальні
наукові бібліотеки України та науково-педагогічні бібліотеки
(зокрема ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (табл. 1).
Таблиця 1
Ч . ч.
1
2
3
4

Н азва бібліотечних установ

2

Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка
Тернопільський національний педагогічний університет
ім. В. Гнатюка
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя
Полтавський національний педагогічний університет
ім. В. Г. Короленка
Південноукраїнський національний педагогічний університет
ім. К. Д. Ушинського
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлин
ського
Глухівський національний педагогічний університет
ім. О. П. Довженка
Чернігівський національний педагогічний університет
ім. Т. Шевченка
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Херсонський державний університет
Луганський національний університет ім. Т. Ш евченка
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Кримський інженерно-педагогічний університет
Харківський національний педагогічний університет
ім. Г. С. Сковороди
Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Б. Хмельницького
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцю 
бинського
Черкаський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

К іл ь 
к ість
РЦВ
90 742

37

138 753

20

178

6

353

66

230 026

Анкета містила запитання щодо загального обсягу фон
дів бібліотек та наявності в них рідкісних і цінних видань
(періодичних і неперіодичних), насамперед галузевого спря
мування, колекцій та особистих бібліотек; форми зберігання
РЦВ і відображення документів у довідково-пош уковому
апараті та вторинній продукції (бібліографічні посібники),
створення повнотекстових баз даних. Аналіз отриманої ін
формації виявив, що не всі із зазначених книгозбірень нада
ли точні дані про РЦВ. Критерії відбору документів у фонд
РЦВ у бібліотеках різняться, у багатьох хронологічні рамки
не обмежуються 1917 р. видання. Результати анкетування
засвідчили, що найбільшу кількість РЦВ мають у своїх фон
дах такі бібліотеки (табл. 2):
Таблиця 2

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

4

Науково-педагогічні
ВНЗ педагогічного та
інженерно-педагогічного
профілів
ОІППО
Наукові бібліотеки уста
нов НАПН України

К іл ь 
к ість
установ
3

В сього

І

3

Н азва бібліотечних
устан ов

25

К іл ь к іс т ь РЦВ
Н еперіодичні
П еріодичні
(иед. і псих, тем ати ки )
180 г., 115 ж.
близько 90 000
(пед. і псих.)
2 500 ж., 731г.
понад 24 000
21 275
понад 20 000
10 114

389

10 000

к-сть не визначена

9 600

590

7 000

понад 4 000

понад 6 000

близько 200

4 431 (відбір триває)
3 762 (відбір триває)
2 780
2 643
1 711
1 667
1 596

понад 600

1 456
1 450
1 401
1 336

5
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Окремі бібліотеки надали історичні довідки про фор лопедию" (СПб., 1900— 1909 pp.) у 22 томах із бібліотеки
інженера-механіка 1. Цвігуна; у Спеціальній науковій біб
мування фондів РЦВ, які висвітлюють цікаві сторінки історії
ліотеці ім. А. Ф. Залевської Інституту психології ім. Г. С. Косфондів книгозбірень галузі. Так, книгозбірня Горлівського
тюка НАПН України — значна кількість раритетних видань
державного педагогічного інституту іноземних мов почала
діяти у 1949 р., саме в той час, коли заснували Білоцерківсь з психології, серед яких особиста бібліотека гіроф. О. Раєвкий вчительський інститут іноземних мов, який було пере ського — 171 довоєнне видання; в Бібліотеці Тернопільсь
кого національного педагогічного університету ім. В. Гна
ведено 9.09.1954 р. з Білої Церкви Київської області до Гортюка — особисті бібліотеки: родини Я блоновських, яку
лівки Сталінської (нині Донецької) області. У 1954 р. до
книгозбірні було передано частину фонду бібліотеки розф ор передала книгозбірні представниця цього роду Теофілія
С аніта — 2 246 пр., ш ляхтичів М ікош евських — 788 пр.,
мованого Дніпропетровського інституту іноземних мов.
Зібрання рідкісних видань, що є у фонді Наукової біб Ф. ІІІейдта, польського вченого — 912 пр., М ошинської
ліотеки Тернопільського національного педагогічного уні гімназії — 2 603 пр., Т. Чацького — 9 386 пр. Слід зазначи
верситету ім. В. Гнатюка, формувалося ще в бібліотеці Кре ти, що Наукова бібліотека Кримського інженерно-педаго
гічного університету в 2001 р. отримала від доньки Ільяса
менецького державного учительського інституту, основу
Бахшиша, кримськотатарського композитора, його рукопис
якого становили надбання бібліотек Кременецького ліцею
ні та друковані нотні видання і сформувала з них особисту
(1920— 1939), Кременецького православного благодійного
бібліотеку. У Наукову бібліотеку Черкаського національно
товариства, Кременецької держ авної православної духовної
го університету ім. Б. Хмельницького частина цінної літера
семінарії, а також видання інших кременецьких бібліотек та
тури потрапила з приватної колекції графів Бобринських,
література приватних осіб.
російських та українських меценатів, власників великих
Наукову бібліотеку РВНЗ "Кримський інженерномаєтків і цукрових заводів Черкаського та Чигиринського
педагогічний університет" було створено у 1994 р. на основі
повітів. Бібліотека Національного педагогічного університе
книжкових фондів Харківського технічного університету,
Керченського морського технологічного інституту, з обмін ту ім. М. П. Драгоманова зберігає особисту бібліотеку про
фесора П. Орлика, який у 70-х роках XX ст. був проректо
них фондів Національної парламентської бібліотеки України
та бібліотеки Києво-М огилянської академії. Ф онд книго ром цього вишу. Як зазначили фахівці Бібліотеки Полтавсь
кого національного педагогічного університету ім. В. Г. Козбірні регулярно поповнювався завдяки закупівлі книг із
роленка, у їхньому загальному фонді на окремих стелажах
Сімферопольського букіністичного магазину. У 2002 р. вона
отримала грант Посольства СШ А, у результаті чого до біб зберігаються меморіальні колекції: П. Голубовського (1857—
1907) — істори ка, проф есора К иївського у н іверситету,
ліотечного фонду надійшло майже 3 тис. книг англійською
М. Ж овтобрюха (1905— 1995) — українського мовознавця,
мовою, а у 2005 р. до нього було приєднано документний
доктора філологічних наук, члена редколегії журналу "М о
фонд Сімферопольського педагогічного училища. Чимало
вознавство", та сучасних видатних українських учених.
книг дарують бібліотеці автори, викладачі та читачі.
За результатами проведеного дослідження було з'ясо
Початком формування загального фонду Бібліотеки
вано, що окремі бібліотеки мають т ематичні зібрання. Так,
Херсонського державного університету вважається 1917 р.,
Наукова бібліотека Тернопільського національного педаго
коли до міста евакуювався Ю р'ївський учительський інсти
гічного університету ім. В. Гнагюка уміщує зібрання з освіти,
тут, відкритий при відомому в Європі Тартуському універ
педагогічних наук — 646 назв; історії, історичних наук —
ситеті. Деякі книги зі штампом "Ю р'ївський учительський
інститут" збереглися у фонді бібліотеки до сьогодні. У 20-х ро 2 029 назв; біологічних — 410 назв; мовознавства — 274 на
ках XX ст. Губернський відділ народної освіти Херсона пе зви; художня література Польщі — 3 438 назв. Бібліотека
Харківського національного педагогічного університету
редав Херсонському інституту народної освіти все майно з
ім. Г. С. Сковороди надала відомості про наявність тематич
науковим і навчальним обладнанням учительської семінарії,
комерційного училища, чоловічої та жіночої гімназій, 62 ко них зібрань: класиків художньої російської, української,
зарубіжної літератури — 885 пр.; літератури та мистецтва
муністичних курсів. Під час Великої Вітчизняної війни
німецькою мовою — 118 пр., французькою мовою — 50 пр.;
майже весь книжковий фонд був знищений. Відродження
бібліотеки почалося з 1944 р., коли відновилися заняття в д о в ід к о во ї л ітер ату р и — 94 пр. У виокрем лен ом у фонді
Наукової бібліотеки Маріупольського державного універ
інституті. Деякі книги зберегли співробітники вищого на
вчального закладу, деякі знайшли на ринку. Велику допомо ситету наявні тематичні зібрання "Рідкісні довідкові видан
ня" — 145 пр.
гу у формуванні фонду надала бібліотека Ленінградського
Анкета містила запитання щодо форми зберігання РЦВ
педінституту ім. О. І. Герцена.
Найповніші відомості щодо критеріїв відбору докумен у книгозбірнях. Так, з'ясувалося, що у бібліотеках фонди
РЦВ виокремлено повністю або частково. Бібліотеки Во
тів у фонд РЦВ надала Наукова бібліотека П рикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника. В основу від линського національного університету ім. Лесі Українки,
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних
бору були покладені хронологічний і тематичний принципи.
Тематичний ґрунтувався на значимості видання, його ролі в мов, Глухівського національного університету ім. О. П. Д ов
історії розвитку суспільної, політичної думки, науки, літера женка, Кам'янець-Подільського національного університету
ім. Івана Огієнка, Луганського національного університету
тури і мистецтва. Що стосується хронологічного принципу,
то, враховуючи національно-територіальний аспект, збира ім. Т. Ш евченка, Тернопільського національного педагогіч
ного університету ім. В. Гнатюка, Харківського національ
лася література, видана до 1939 р.
За інформацією респондентів, у книгозбірнях освітян ного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди мають
підрозділи РЦВ. У штаті Наукової бібліотеки Полтавського
ської мережі зберігаються колекції та особисті бібліотеки, а
національного університету ім. В. Г. Короленка є бібліоте
саме: Бібліотека Переяслав-Хмельницького державного
кар, котрий відповідає за поповнення, збереження, надання
педагогічного університету ім. Г. Сковороди має архівноінформації та видавання документів читачам.
колекційний фонд (архів) Ю. Бойко-Блохина — 1614 од.;
У традиційному довідково-пош уковому апараті бібліо
Бібліотека Луганського національного університету ім. Т. Ш ев
ченка — особисту бібліотеку професора ЛНУ С. Локтюше- тек РЦВ відображаються по-різному: в 16 бібліотеках — у
ва; Бібліотека Вінницького державного педагогічного уні загальному каталозі; 20 бібліотек сформували окремі ката
логи РЦВ, у 18 — створені електронні каталоги, ще 10 плаверситету ім. М. Коцю бинського зберігає "Большую знцик-
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нують розпочати зазначену роботу. Інформацію про РЦВ на
своїх веб-сторінках розміщують 12 бібліотек, у II — цей
вид діяльності у перспективі; 15 — інформують користува
чів про рідкісні видання через бібліографічні посібники (не
уточнено, які саме). Лише з Наукової бібліотеки Кам'янецьПодільського національного університету ім. Івана Огієнка
надійшла інформація про те, що у 2010 р. вийшов друком
бібліографічний посібник "Прокопчук В. С. Труды П одоль
ского епархиального историко-статистического комитета" [5].
У Бібліотеці Дрогобицького державного педагогічного уні
верситету ім. Івана Франка заплановано підготувати і видати
науково-допоміжний бібліографічний покажчик "Каталог
фонду рідкісних видань у Бібліотеці Дрогобицького держ ав
ного педагогічного університету ім. Івана Франка", а інфор
мували користувачів про наявність РЦВ через бібліографіч
ні посібники бібліотеки Національного педагогічного уні
верситету ім. М. П. Драгоманова, М аріупольського та
Херсонського державних університетів.
Для забезпечення зберігання бібліотечних фондів та
швидкого доступу користувачів до них у бібліотеках мережі
створюються повнотекстові електронні копії документів
шляхом оцифрування. Останнім часом ця форма роботи
інтенсивно розвивається, що сприяє збереженню РЦВ та
водночас створює умови для консервації оригіналу видання,
оскільки читачам надасться його копія. За даними анкету
вання виявлено, що у семи бібліотеках розпочато форму
вання повнотекстових баз оцифрованих документів. Так,
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
оцифрувала 27 документів, серед яких: Буквар южнорусскій
1861 року / сост. Т. Ш евченко. — СПб., 1861, Детская лите
ратура: [учебник] / сост. Н. В. Чехов; с прилож. "Библиогра
фии но вопросам детской литературы и детского чтения" /
сост. Е. А. Корольковым. — М., 1909 та ін.; Наукова бібліо
тека Тернопільського національного педагогічного універ
ситету ім. В. Гнатюка — 26 документів, серед яких Л омоно
сов М. Россійская граматика / М. Ломоносов. — СПб., 1755,
Новое детское училище, или опыт нравственного воспита
ния обоего пола и всякого состояния юношества. Т. 1. —
СПб., 1792; Наукова бібліотека Уманського державного
педагогічного університету ім. П. Тичини — 24 документи;
Наукова бібліотека Н аціонального педагогічного універси
тету ім. М. П. Драгоманова — 21 (електронна колекція
"М. Драгоманов — видатний діяч України: до 170-річчя від
дня народження", до якої увійшли рідкісні друковані видан
ня автора, датовані 1878— 1924 рр.); Наукова бібліотека
Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана
Огієнка — 12 документів; Наукова бібліотека РВНЗ "Крим
ський інженерно-педагогічний університет" — 4 документи;
Бібліотека Вінницького державного педагогічного універси
тету ім. М. Коцюбинського оцифрувала фрагменти книг та
ілюстрацій. Доступ до оцифрованих видань надається у біб
ліотеках по-різному: у локальній мереж і бібліотеки — у
книгозбірнях Вінницького державного педагогічного уні
верситету ім. М. Коцюбинського, Уманського державного
педагогічного університету ім. П. Тичини, Х мельницької
гуманітарно-педагогічної академії, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"; у локальній мереж і у н і
верситету — у Науковій бібліотеці Тернопільського націо
нального педагогічного університету ім. В. Гнатюка; на вебсторінці — у наукових бібліотеках Національного педагогіч
ного університету ім. М. П. Драгоманова та Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
Отже, проведене дослідження засвідчило, що майже
60% опитуваних освітянських бібліотек, у тому числі їхній
координаційний центр — ДН ПБ України ім. В. О. Сухомлинського, зберігають у своїх фондах близько 230 тис.

рідкісних і цінних видань, серед яких — 8% галузевого
спрямування та 3% — періодичні видання, у тому числі
педагогічної та психологічної тематики. У 26 освітянських
бібліотеках РЦВ виокремлено із загального фонду та відо
бражено у традиційних каталогах, у 19 — частково сформо
вані електронні каталоги, у 11 — ця робота в перспективі.
Результати анкетування показали, що оциф ровано лиш е
1 14 д о к у м ен тів із ф онду м ереж і, окрім Д Н П Б У країни
ім. В. О. Сухомлинського.
Аналіз анкет засвідчує, що робота з фондами РІДВ ли
ше розпочинається. Бібліотеки не мають відповідних ін
структивних документів, достатнього фінансування, квалі
фікованих фахівців, сучасного технічного та програмного
заб езп еч ен н я. Для си стем н о ї роботи із власним ф ондом
та фондами бібліотек мережі науковцями ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського розроблена і втілюється в життя
"Програма зберігання бібліотечного фонду в Державній
н ау ко в о -п ед аго гіч н ій бібл іотец і У країн и ім. В. О. С ухо
млинського на 2008— 2015 pp." [4] та інструктивно-методичні рекомендації щодо формування і зберігання фонду
рідкісних та цінних видань в освітянських бібліотеках
М ОНмолодьспорту України та НАПН України [7], що наді
слані до бібліотек мережі. Розпочата робота — це крок до
створення інтегрованого галузевого ресурсу, який буде об'єд
нано в електронну бібліотеку, що сприятиме забезпеченню
фахових потреб науковців і практиків України.
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В ст атье рассмот рена проблема сохранения библио
течного фонда, по результ ат ам анкетирования проанали
зирован опыт библиотек просвет ит ельской сети, зат ро
нут вопрос о создании интегрированного отраслевого ин
ф ормационного ресурса.
In the article the problem o f the library fu n d storage is
considered; the experience o f the netw ork o f educational librar
ies according to the questioning is analyzed; the question o f
crea tio n o f the in te g ra te d b ranch in fo rm a tio n a l reso u rce is
raised.
Надійшла в редакцію 2 липня 2012 року
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