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Смоланка Володимир Іванович
доктор медичних наук, професор, 

ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
м. Ужгород

Шановна бібліотечна спільното! 
Щиро вітаю учасників міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції роз-

витку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства». 
Ужгородський національний університет пишається можливістю долучитись до 

участі у проведенні сьогоднішнього зібрання, яке підтверджує і розширює значення 
співпраці медичної та бібліотечної галузі. Пройшовши 75-ти річну історію становлення 
та розвитку, Ужгородський університет продовжує динамічний розвиток, підтвердже-
ний високими позиціями в міжнародних і вітчизняних рейтингах, які підтримують-
ся результатами розвитку науки та освіти вузу. Найбільший університет Закарпаття 
славиться плеядою вчених-медиків, які зробили гідний внесок в розвиток вітчизняної 
медицини. Медичний факультет – найбільший серед 20 факультетів вузу, який, з часу 
заснування, здійснив понад 70 випусків, підготував більше ніж 15 тисяч лікарів, які пра-
цюють не лише в Україні, а й у країнах близького і далекого зарубіжжя. Науковцями 
факультету щорічно видається близько 300 наукових праць, які гідно поповнюють пів-
торамільйонний бібліотечний фонд університетської книгозбірні, серед якого близько 
100 тисяч примірників навчальної та наукової медичної літератури. 

Місія та роль бібліотеки – збереження наукових напрацювань, які забезпечують 
підтримку навчального процесу в підготовці майбутніх медичних фахівців. Сучас-
ні книгозбірні стрімко і впевнено трансформують свою роботу до умов сьогодення. 
Теперішнє поважне зібрання засвідчує добрі наукові традиції та тенденції співпраці 
між університетами та бібліотеками, які гідно приймають виклики сучасного інфор-
маційного суспільства в підтримку медичної науки.

Значення й унікальність конференції «Тенденції розвитку медичних бібліотек Укра-
їни і виклики сучасного інформаційного суспільства» дозволять запропонувати нові 
шляхи бібліотечного розвитку, в підтримку вітчизняної медицини та формування ре-
сурсної бази бібліотек, запровадження інноваційних методів в їх роботу, розширення 
послуг та сервісів. 

Бажаю всім учасникам зібрання плідної роботи, творчих професійних дискурсів та 
натхнення для нових здобутків. Висловлюю щиру вдячність і повагу основним організа-
торам конференції, Національній науковій медичній бібліотеці України, яка є головною 
бібліотечно-інформаційною установою в галузі медицини та охорони здоров’я, за можли-
вість Ужгородському національному університету долучитись до заходу, який збагатить 
наш науковий потенціал та дасть можливість застосувати найкращі бібліотечні ідеї.

З глибокою повагою
Володимир Смоланка

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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І це питання не у вузькому плані пандемії коронавірусу, на 
який хворіє весь світ, а в дуже широкому розумінні цього 

слова. Україна хворіє як держава, і ця перманентна хвороба 
охопила всі сфери культури, соціального життя, науку, еко-
номіку, особливо її колись високотехнологічні галузі. Лише 
невиправні оптимісти можуть не помічати, як деформують-
ся й деградують суспільні відносини й мораль, знижується 
рівень культури та інтелекту нації. Занепадають навіть ті 
галузі виробництва, які донедавна були предметом гордості 
нашої держави, а їхній продукт — козирною картою на сві-
товому конкурентному ринку. 

Причин цього сумного явища багато, однак поміж них 
є найважливіші, можна сказати, вирішальні, які, власне, 
і є першопричиною цього хворобливого стану. Й однією з 
головних, на мою думку, є тривала в часі відсутність уваги 
з боку керівництва нашої держави до нарощування якості 
найціннішого капіталу — людського, нівелювання впливу 
знань на розвиток людської особистості та ігнорування ос-
новного соціального продукту, який був і залишається носі-
єм цих знань, — книги. 

Соціальну, культурну та наукову силу книги неможливо 
переоцінити. Власне рівень розвитку книговидання упро-
довж століть був і залишається донині найточнішим індика-
тором рівня розвиту держави, найважливішим чинником у 
рейтингуванні країн світу за ступенем їхньої цивілізованості. 

Аналіз динаміки розвитку будь-якої країни, від соціокуль-
турної сфери до наукової, економіки та технологій, наочно 
свідчать про те, що їхній прогресивний поступ є наслідком 
випереджувального динамічного розвитку національного 
книговидання як теоретичної і практичної основи для підго-
товки кадрового ресурсу, який і є каталізатором стрімко про-
гресуючого розвитку держави в усіх складових її життєдіяль-
ності, від соціальної сфери до запровадження найсучасніших 
наукових розробок і технологій. 

Саме тому в країнах світу, які ми звикли називати циві-
лізованими, книговидання є предметом батьківської опіки 
з боку органів влади. Щорічні звіти про обсяги реалізації та 
змін у ньому зазвичай розглядаються на рівні урядів країн, і 
в разі різкого зменшення його обсягів вживаються заходи з 
підтримки з боку держави. 

Це заходи різного характеру: від послаблення податко-
вого тиску до прямих дотацій виробникам і підприємствам 
роздрібної книжкової торгівлі, оскільки за традицією, що 
особливо характерно для країн Європейського Союзу, вва-
жається, що книговидавнича галузь є настільки соціально 
значущою, що держава не має права покладатися виключ-
но на ринкового регулятора, а використовуватиме подат-
кові, фінансові, економічні та організаційні важелі для її 
підтримки з метою недопущення занепаду книговидання, 
що автоматично тягне за собою деградацію всіх сутнісних 
процесів, які відбуваються в соціумі та економіці сучасних 
держав. 

Крім того, впродовж тривалого часу існує негласна нор-
ма продукування книжок на одну особу на рік, за якої кіль-
кість, менша за дві книги, вважається деградаційним по-
рогом. Тобто держава, яка не досягає цього рівня, починає 
стрімко втрачати свій культурний, науковий та економічний 
потенціал і, відповідно, шанси в перегонах і конкуренції на 
світовому ринку товарів і послуг. 

В Україні з моменту проголошення її незалежності дер-
жавотворці, які впродовж уже майже трьох десятиліть обій-
мали найвищі в державі посади, своїми діями фактично пе-
рекреслили національну книгу як стратегічний продукт для 
розвитку держави, відтіснили її на маргінальний рівень. 

Наслідки такого ставлення до книги не забарилися. З про-
дукування 3,8 книжок на душу населення 1991 року від початку 
1994-го Україна опустилася до однієї книги, що майже вдвічі 
нижче за визначений європейцями «деградаційний поріг», і 
всі подальші роки, аж до нинішнього, так і не змогла досягти 
цього порогу. 

Найбільші досягнення вітчизняного книговидання про-
демонстрував 2013 рік, коли цей показник сягнув 1,69 книги 
на одного мешканця країни. Щоправда, варто зазначити, 
що досягнуто його було досягнуто завдяки нарощуванню ви-
робництва навчальної літератури для учнів загальноосвітніх 
шкіл, яка становила 64% від загального обсягу книжок, що 
того року вийшли друком в Україні. Обсяги ж загальнодо-
ступної ринкової різножанрової книги впродовж останніх 
років коливаються в межах від 0,25 до 0,6 книги на одного 
мешканця. 

Афонін Олександр Васильович
президент Громадської спілки 

«Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів»
м. Київ

ЧОМУ ХВОРІЄ УКРАЇНА
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Фактично за минулі десятиліття з книгарень, яких в 
Україні налічується лише трішки більше 300, зникла нау-
кова, технічна, технологічна та інша спеціалізована літера-
тура вітчизняного виробництва, і це миттєво позначилося 
на рівні культури, суспільної моралі, освіченості, інтелек-
ту та професійної підготовки населення країни. Слідом за 
зменшенням обсягів друкування й поширення вітчизняної 
книги почала швидко знижуватися культура читання. Нині 
лише 40% населення з певною періодичністю читає книжки, 
на відміну від європейських країн, де цей відсоток колива-
ється від 60 до 80. 

Знецінення ж розвитку людської особистості та рівня її 
компетентності і впливу на процеси, що відбуваються в усіх 
сферах діяльності держави, призвели до їхнього нинішнього 
трагічного стану. За тридцять років наша держава з розви-
нених в економічному, технічному та технологічному плані 
країн потрапила до переліку країн третього світу, тобто тих, 
що розвиваються. 

Пандемія коронавірусу наочно продемонструвала, що 
важко протікає хвороба й навіть стає причиною смерті лю-
дей, які мають важкі хронічні захворювання. Ця тенденція 
стосується й галузей вітчизняної економіки, які в умовах 
протипандемічних заходів стрімко знижують обсяги ви-
робництва, і значна частина суб’єктів, що їх представляють, 
швидко банкрутують і зникають з економічної мапи країни. 

Те, що вітчизняне книговидання хронічно хворе, про-
демонстрував попередній пандемічний рік. Упродовж 2020 
року зупинили свою діяльність 343 видавництва й 48 книга-
рень, а обсяги виробництва, й без того жебрацькі, знизили-
ся, порівняно з 2019 роком, на 25%. 

Перші чотири місяці поточного кризово-пандемічного 
року книговидавнича галузь узагалі демонструє жахливе 
падіння обсягів виробництва. Станом на 30.04.2021, за да-
ними Книжкової палати України імені Івана Федорова, було 
видано лише 495 найменувань книжок сумарним накладом 
544,5 тис. примірників що, відповідно, становить 27,2 і 31,5 
відсотків від минулорічного рівня. А такий стан речей вже 
загрожує не лише згортанням діяльності окремих суб’єктів 
книговидання, а й галузі загалом. За такими руйнівними 
процесами в національному книговиданні, а це вже доведе-
но історією людства, настають часи, коли хвороба держави 
набуває паліативної форми. 

Чи можна зупинити цей процес руйнації вітчизняного 
книговидання? Безперечно! Однак для цього потрібно кар-
динально змінити ставлення держави до культурного та ін-
телектуального здоров’я нації, носієм й уособленням якого 
залишається книга. 

Національна книга має бути визнана стратегічним про-
дуктом, без якого розвиток нації та держави в усіх їхніх 
складових є неможливим, та напрацювати чітку, осмислену 
стратегію розвитку вітчизняного книговидання та культури 
читання в суспільстві. 

Певні кроки в цьому напрямку було зроблено нинішнім 
керівництвом Міністерства культури та інформаційної по-
літики України. За участю працівників Міністерства куль-
тури та інформації, Міністерства цифрової трансформації, 
Міністерства освіти і науки, Офісу Президента, Українсько-
го інституту книги, експертів професійного середовища, 
представлених Громадською спілкою «Українська асоціація 
видавців і книгорозповсюджувачів» та Українською бібліо-
течною асоціацією, було розроблено покрокову Стратегію 
розвитку читання на 2021—2025 роки «Читання як життєва 
стратегія», розраховану на 5 років. 

Крім кроків з популяризації книги та повернення культу-
ри читання в соціум стратегією передбачено низку системних 
і логічних заходів організаційного, фінансового, економічно-
го та адміністративного спрямування, які б мали, в разі за-
твердження цієї Стратегії Кабінетом Міністрів України та її 
поетапної реалізації, не тільки витягти з перманентної кри-
зової прірви книговидання, а й стати стимулом до виведення 
з хворобливого стану всіх інших сфер життєдіяльності держа-
ви через ефективне і швидке нарощування якості людського 
капіталу. 

Є певне сподівання, що нинішня Стратегія, на відміну 
від аналогічних чотирьох попередніх спроб, які робились 
упродовж 25 років, зможе пробити мури індиферентності 
фінансово-економічного блоку уряду і змінити свій статус 
на реально діючу програму. 

Головне сьогодні — чи вистачить у багатостраждально-
го вітчизняного книговидання сил, щоби зрештою доче-
катися того часу, коли держава повернеться обличчям до 
книги, зробивши тим самим конкретний крок у напрям-
ку цивілізованої розбудови і прогнозованого майбутнього 
України.
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Розвиток сучасних бібліотек неможливо уявити без про-
фесійної комунікації, обміну досвідом навколо фахових 

проблем. Динамічні перетворення в сучасному суспільстві 
вимагають від бібліотекарів переосмислення ролі бібліотек, 
постійного оновлення знань для надання якісних бібліотеч-
них послуг, що є запорукою ефективної діяльності бібліотек.

В усі часи важливим напрямом роботи в системі ме-
дичних бібліотек України було підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників. Підвищенню професійного 
зростання сприяла їх участь в роботі нарад, семінарів, 
шкіл передового досвіду. В середині 70-років склалась чіт-
ка система підвищення кваліфікації працівників медичних 
бібліотек України. Саме в ці роки активізувалась робота 
шкіл передового досвіду, які на той час були однією з діє-
вих форм професійної комунікації. Робота цих шкіл була 
регламентована спільним рішенням Колегії МОЗ УРСР і 
Республіканського комітету профспілки медичних праців-
ників від 4 грудня 1974 року. Республіканськими школами 
передового досвіду були визначені: Рівненська ОНМБ, Іва-
но-Франківська ОНМБ та Кіровоградська ОНМБ, які стали 
базами підвищення кваліфікації працівників медичних 
бібліотек. А науково-методичне керівництво в проведенні 
фахових заходів наказами МОЗ УРСР покладалось на Дер-
жавну наукову медичну бібліотеку. 

Передовий досвід шкіл висвітлювався на нарадах, конфе-
ренціях, сторінках спеціальної періодичної преси, вивчався 
і впроваджувався в медичних бібліотеках не тільки України, 
а й всього колишнього Радянського Союзу. Щорічно на цих 
професійних заходах підвищували кваліфікацію більше двох-
сот працівників медичних бібліотек Союзу. На той час ця фор-

ма підвищення кваліфікації була визнана найефективнішою 
в бібліотечній системі. 

З часом школи передового досвіду поступово трансфор-
мувались у міжнародні науково-практичні конференції, які 
зайняли провідне місце в сучасній системі підвищення ква-
ліфікації спеціалістів.

З 2000 року стало традиційним проведення Національною 
науковою медичною бібліотекою України щорічних науко-
во-практичних конференцій, які відбуваються на науковій ос-
нові і є одним з джерел поширення нових професійних знань, 
бібліотечних практик, дискусійним майданчиком, де обго-
ворюються найгостріші питання розвитку медичних книгоз-
бірень. Організація конференцій на базі конкретної бібліотеки 
дає можливість репрезентувати її роботу, поділитися з колега-
ми своїми досягненнями, напрацюваннями та проблемами.

Вже 20 років поспіль вони проводяться на базі облас-
них медичних та вузівських бібліотек у творчій співпраці з 
бібліотеками інших систем і відомств (Національною 
бібліотекою України імені В.  І.  Вернадського, Національ-
ною бібліотекою імені Ярослава Мудрого, Книжковою па-
латою імені  І. Федорова, Спілкою книговидавців України, 
регіональними публічними бібліотеками та інформацій-
ними компаніями, Українською бібліотечною асоціацією). 
Географія місць проведення конференцій досить розпов-
сюджена – Київ, Хмельницький, Херсон, Харків, Полтава, 
Тернопіль, Чернігів, Львів, Дніпропетровськ, Івано-Фран-
ківськ, Одеса, Ужгород.

Особливо важливим є те, що активними учасниками цих 
заходів завжди є представники владних місцевих органів, ке-
рівники вузів, головні лікарі, завідувачі облздороввідділів. 

Анотація. В статті висвітлюється роль ННМБУ в організації та проведенні науково-практичних конференцій, які є дієвим засобом розши-
рення професійної комунікації, підвищення компетентності бібліотечних працівників, обміну досвідом навколо фахових проблем, розвит-
ку міжнародного співробітництва та бібліотечного партнерства. що є запорукою ефективної діяльності бібліотек.
Ключові слова: Національна наукова медична бібліотека України, науково-практичні конференції, партнерські зв’язки, міжнародне спів-
робітництво.

Остапенко Тетяна Анатоліївна 
заслужений працівник культури України, 

в. о. генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України
 м. Київ
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Тісні партнерські зв’язки ННМБУ з бібліотечними та ін-
формаційними установами Росії, Білорусі, Узбекистану, Поль-
щі, Англії, Австрії, Америки та особисті контакти сприяли роз-
ширенню міжнародної участі зарубіжних колег в цих заходах. 
Участь іноземних фахівців в наших наукових форумах свідчить 
про їх авторитет та високий рівень. 

За два десятиліття на сторінках збірників матеріалів нау-
кових форумів було опубліковано безліч статей українських і 
зарубіжних авторів. Аналіз проблематики публікацій, пред-
ставлених у збірниках матеріалів конференцій, дає змогу 
відстежити тенденцію розвитку медичних бібліотек і є своє-
рідною панорамою загального розвитку бібліотечної справи 
в країні. Тематичний діапазон публікацій розширюється з 
кожним роком, змінюється відповідно до сучасних тенденцій 
в бібліотечній сфері, свідчить про актуальність їх тематики і 
відображає той факт, що діяльність сучасної бібліотеки по-
стійно змінюється й ускладнюється. 

Теми науково-практичних конференцій наочно ілюстру-
ють актуальність проблем та сучасні виклики, які стоять перед 
бібліотеками, розкривають суть питань, що розглядаються. 

Перелік науково-практичних конференцій, проведених 
Національною науковою медичною бібліотекою України в 
2000–2021 роки:
•  2000 р. Київ. Науково-практична конференція «Актуальні 

питання розвитку бібліотечної справи». 
•  2001 р. Київ. Міжнародна науково-практична конферен-

ція «Бібліотеки в інформаційному суспільстві: ресурси та 
нові технології».

•  2002  р. Хмельницький. Науково-практична конференція 
«Бібліотеки в інформаційному суспільстві: медична бібліо-
графія – складова національної бібліографії України». 

•  2003 р. Херсон. Науково-практична конференція «Бібліо-
теки в інформаційному суспільстві: історія, становлення і 
розвиток медичних бібліотек України».

•  2004 р. Харків. Науково-практична конференція «Іннова-
ційні процеси в питаннях створення і використання бі-
бліотечно-інформаційних ресурсів».

•  2005 р. Київ. Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Наукові медичні бібліотеки: пріоритети розвитку та 
перспективи». 

•  2007 р. Львів. Науково-практична конференція «Медичні 
бібліотеки України на шляху до суспільства знань». 

•  2008  р. Чернівці. Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні 
бази медичної науки та охорони здоров'я». 

•  2009 р. Чернігів. Науково-практичний семінар медичних 
бібліотек «Науково-краєзнавчий аспект в діяльності ме-
дичних бібліотек України».

•  2010 р. Одеса. Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Стан та перспективи розвитку системи науково-ін-
формаційного забезпечення медичної галузі України». 

•  2011 р. Харків. Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної 
(фармацевтичної) галузі України: традиційний та іннова-
ційний шляхи розвитку». 

•  2012  р. Полтава. Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Медичні бібліотеки України в сучасному світі нау-
ки, культури, освіти». 

•  2013 р. Вінниця. Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Співпраця та партнерство медичних бібліотек 
України в сучасному інформаційному просторі». 

•  2015  р. Чернівці. Науково-практична конференція «Бібліо-
течні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій».

•  2016 р. Дніпропетровськ. XV Ювілейна міжнародна нау-
ково-практична конференція “Місія медичних бібліотек в 
умовах реформування медичної галузі України”. 

•  2017 р. Івано-Франківськ. Міжнародна науково-практич-
на конференція «Медичні бібліотеки як осередки збере-
ження та популяризації історико-культурної національ-
ної пам’яті». 

•  2018  р. Тернопіль. Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Стратегія розвитку медичних бібліотек Украї-
ни: пошук нових форматів». 

•  2019 р. Львів. Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі 
науки, освіти та культури». 

•  2020  р. Київ–Харків. Міжнародна науково-практична 
конференція «Медичні бібліотеки україни: досвід, тради-
ції, інновації»

•  2021  р. Київ–Ужгород. ХХ міжнародна науково-практич-
на конференція «Тенденції розвитку медичних бібліотек 
України і виклики сучасного інформаційного суспільства». 
Соціально-економічні трансформації, які відбуваються 

в Україні і світі безпосередньо вплинули і на діяльність бі-
бліотек. На наших очах відбулося переосмислення соціально-
го статусу бібліотеки, її місії в сучасному суспільстві. Сьогодні, 
як ніколи, ми постали перед серйозними викликами – по-
всюдна цифровізація, діджиталізація суспільства, пандемія, 
процеси децентралізації. Під час проведення адміністратив-
но-територіальної реформи з бібліотечної мапи почали зни-
кати бібліотеки, відбувається їх реструктуризація, скорочення 
кадрів бібліотек, переведення працівників на роботу з непов-
ною зайнятістю. Децентралізація влади створили нові викли-
ки і водночас нові ризики існування бібліотек, адже остаточне 
рішення про те, якою буде відповідь на виклики часу прийма-
ють не самі бібліотеки, а представники влади. Багатьом, мож-
ливо, не подобаються зміни, але ми повинні навчитись їх 
приймати. Ми маємо усвідомити, що ці зміни є неминучими 
і незворотніми. Тож, в сучасних умовах, бібліотекарі повинні 
сформулювати пріоритети розвитку, усвідомити, що мають 
існувати в новому форматі. Жити як раніше вже неможливо. 

Проте, в ході цих змін і реформ поступово стають все 
більше очевидними сильні сторони бібліотек, їх конкурент-
ні переваги. Це загальнодоступність, надання безкоштов-
ної, систематизованої, структурованої інформації. 

Щоб розвиватися і бути затребуваними в суспільстві, бі-
бліотеки мають змінюватися, якісніше надавати бібліотеч-
ні послуги, які є запорукою ефективної діяльності будь-якої 
бібліотеки. Сьогодні у центрі уваги бібліотекарів – користу-
вачі і європейський підхід до їх обслуговування. Необхідно 
змінювати і свідомість бібліотекарів, менеджмент бібліотек, 
аби вони стали справжніми соціокультурними осередками. 
Зроблено багато, маємо безліч планів на майбутнє, але ж мета 
одна: зробити все можливе для того, щоб медики, науковці, 
студенти відчули турботу про своєчасне забезпечення їх но-
вітньою інформацією.
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Основною функцією бібліотеки є доступ до інформації, яку 
зберігають в собі її численні фонди. Наукова бібліотека 

Ужгородського університету завжди активно долучалась до 
узагальнюючих досліджень напрацювань вчених універси-
тету. Ще задовго до утвердження наукометрії як галузі науки, 
університетська книгозбірня проводила власні дослідження, 
які з часом лягли в основу наукометричних. 

Початком таких досліджень стали її бібліографічні на-
працювання. За 75-ти річну історію бібліотеки світ побачило 
чимало персональних бібліографічних покажчиків, присвя-
чених тим, хто творив і творить науку в університеті. Пер-
шою вдалою спробою систематизувати друковані праці вче-
них вузу стало бібліотечне дослідження «Основні друковані 
праці викладачів та співробітників Ужгородського універси-
тету» видане в 1971 році. Воно представляло доробок вчених 
університету за період 1946–1971 роки і було приурочене до 
25-річчного ювілею УжДУ. До 45-річчя університету, бібліо-
тека підготувала бібліографічний покажчик з аналогічною 
назвою, який охоплював період наукових напрацювань уні-
верситету за період до 1990 року.

Наступним дослідницьким поступом бібліотеки став 
бібліографічний покажчик «Основні праці науковців Ужго-
родського університету (1991–2015 роки), який вмістив в себе 
відомості про науковий доробок вузу за період незалежності 
України. В ньому зафіксовано понад 5 тисяч назв наукових 
робіт вчених УжНУ.

Світ стрімко змінюється, ростуть й вимоги щодо пред-
ставлення науки, тому їй в допомогу прийшов новий розділ 
наукознавства – наукометрія, який досліджує активність та 
цитованість праць науковців. Нині наукова діяльність прак-

тично кожного ЗВО характеризується наукометричними 
показниками, які виступають його основним рейтинговим 
аргументом. Бібліотека сміливо запропонувала допомогу 
своєму вузу, адже такі дослідження вже давно стали її звич-
ною формою роботи. 

Ім’я Ужгородського університету вже давно вписалось до 
впливових світових наукометричних баз, якими є – Scopuc 
та Web of Science (WoS) та Google Scholar, які сприяють най-
вищій авторитетності імен вчених в світовому науковому 
просторі. Найбільшою перевагою статусу вченого є відкрита 
аналітика зацікавленості та використання його наукового 
дослідження.

З метою дослідження місця науки Ужгородського націо-
нального університету в світі, в структурі Наукової бібліотеки 
було створено особливий відділ – Центр наукометрії та інфор-
маційної підтримки освіти та досліджень, робота якого суттє-
во вплинула на інформетричну політику вузу. Яким же чином 
бібліотеці університету вдалось вплинути на розширення ра-
мок публікаційної активності вчених УжНУ?

Нині існує чимала кількість міжнародних систем циту-
вання (бібліографічних баз): Web of Science, Scopus, Google 
Scholar, РИНЦ, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, 
Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef та ін. 
Та все ж найавторитетнішими, визнаними світом, є Wos та 
Scopus. 

Авторитетність наукових досліджень УжНУ на теренах 
науки світу беззаперечна, та підвищення місця рейтингу 
установи базується на важливому чиннику – відкритому 
доступі до напрацювань колективу науковців установи та 
публікаційній аналітиці. Науковою бібліотекою УжНУ було 

Анотація. На прикладі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету представлено роль вузівської книгозбірні в ін-
форметричних дослідженнях університету, виявлено найактивніші бібліотечні методи впливу на рейтингові наукометричні показники 
закладу освіти.
Ключові слова: бібліотека, наукометрія, інформетричні дослідження, наукометричні бази, Ужгородський університет.
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ініційовано ряд наказів які сприяли наукометричним дослі-
дженням, які врегулювали правильну афіляцію головного 
профілю університету, умовою обов'язкової приналежністю 
вченого до профілю Ужгородського університету. 

Наказове врегулювання посприяло тісній комунікації 
бібліотеки з кафедрами університету та активізувало реє-
страцію науковців УжНУ в єдиному уніфікованому загаль-
носвітовому ідентифікаторі вченого ORCID та індексуван-
ню профілів науковців УжНУ за допомогою унікальності 
ідентифікатора RecearcherID на платформі Wos. Досконало 
вивчивши картину уніфікації вчених в електронних науко-
вих базах, бібліотека запропонувала вченим реєстраційну 
допомогу. Такий метод персональної підтримки отримав 
хороший результат, бо аналіз присутності кількості профілів 
вчених вже до кінця 2019 року стрімко піднявся вгору. 

Наукометричні характеристики опираються на ряд по-
казників: Індекс цитувань (число посилань на публікації 
вченого у реферованих наукових періодичних виданнях), 
Індекс Хірша (h-index) (критерій заснований на кількості 
публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій) та 
Імпакт-фактор (ІФ або IF) (формальний чисельний показник 
інформаційної значимості наукового журналу). 

Проведений бібліотекою моніторинг публікаційної 
присутності науковців УжНУ розпочався в електронній базі 
Google Scholar, яка є відкритою наукометричною базою да-
них від найбільшої та найпотужнішої у світі пошукової сис-
теми Google і об’єднує в собі всі створені науковцями влас-
ні профілі, об’єднані із показниками систем Scopus, Web of 
Science, Ranking Web of Research. Нукометричні відстеження 
входять в інформаційно-аналітичну систему «Бібліометри-
ка української науки», яка позиціонується як загальнодер-
жавна система моніторингу розвитку вітчизняної науки. 
Враховуючи потенціал УжНУ, який складає понад 1,5 тисячі 
науковців, бібліотеці довелось кропітливо вивіряти персо-
нальну присутність кожного науковця університету. Бібліо-

тека активно пропонувала допомогу університетським вче-
ним: відкореговували наукові профілі, відформатизовували 
тексти статей для завантаження в репозитарій, консульту-
вали з присвоєння індефікаторів ORCID та RecearcherID, 
демонстрували навики завантажень. Кількість наукових на-
працювань суттєво поповнило репозитарій УжНУ, а відкрит-
тя персональних профілів науковців УжНУ в системі Google 
Академія надало можливість вийти на відповідний рівень 
представлення науки УжНУ в українському бібліометрично-
му рейтингу. Очікувані результати перевершили сподіван-
ня: за кількістю відкритих бібліометричних портретів вче-
них – Ужгородський національний університет гідно займає 
друге місце серед усіх вузів України. Аналітика дослідження 
публікаційної активності вчених університету, дала мож-
ливість бібліотеці підготувати окремі рейтинги викладачів 
вузу, згідно з даними баз Scopus, Web of Science та Google 
Scholar. За основу брались основні наукометричні критерії: 
h-індекс Гірша, кількість цитувань та кількість публікацій 
науковців УжНУ. Дані рейтингів у вільному представлені на 
сайті бібліотеки, в рубриці «Науковці». 

На особливу увагу заслуговують власностворені біблі-
отекою університетські електронні бази: «Бібліометричні 
профілі науковців Університету» (дозволяє бачити при-
сутність кожного вченого університету в наукометричних 
базах, відкриває доступ до інформації про конкретну стат-
тю, а у випадку відкритого доступу до журналу, сам текст 
статті); «Бібліометрика науки ДВНЗ «УжНУ» (представлені 
рейтинги науковців по факультетах та кафедрах вузу). Та-
кий моніторинг дав можливість бачити динаміку розвитку 
університетської науки та її найвпливовіших дослідників. 
Займаючись наукометричними дослідженнями бібліотека 
керується основним завданням – підвищити видимість ав-
торитетності вчених університету у світовому інформацій-
но-науковому просторі, чим створює і свою власну автори-
тетну бібліотечну репутацію.
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Дистанційне навчання вже не є сьогодні новою формою 
отримання освіти. Перший у світі університет дистан-

ційної освіти – Open University – був відкритий у Великій 
Британії в 1969 році. Тоді використовували радіо і телеба-
чення. З появою персональних комп’ютерів та глобальної 
мережі Інтернет, розвитком інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ), використанням цифрових технологій 
дистанційна освіта стала більш доступною, а її розповсю-
дження у 21 столітті більш швидким. З’явилась можливість 
спілкуватися й отримувати зворотній зв’язок на будь-якій 
відстані, долаючи географічні бар’єри.

З цифровізацією вищої школи, впровадженням ІКТ та 
появою нових форм навчання значно зріс і оновився перелік 
завдань бібліотек ЗВО. Університетські бібліотеки є вершиною 
освітнього процесу вишу, адже їх місія полягає в підтримці всі-
єї навчальної і дослідницької діяльності академічної спільноти 
– студентів, співробітників, дослідників і академіків, забез-
печуючи доступ до авторитетних друкованих та електронних 
ресурсів. З впровадженням новітніх технологій змінився фор-
мат публікації, інформаційний ландшафт, моделі освіти і ко-
мунікацій. Університетські бібліотеки переосмислюють свою 
місію збереження та використання документів відповідно до 
нового бачення щодо електронних ресурсів. Щоб залишатися 
актуальними і корисними для своїх користувачів, вони повин-
ні повністю змінитися для виконання своєї місії і переглянути 
свої ролі, доклавши серйозних зусиль, щоб іти в ногу з техно-
логіями, що постійно розвиваються [1].

Одним з пріоритетних завдань є формування інформа-
ційного компоненту цифрового освітньо-наукового середо-
вища (ЦОНС) вишу й надання доступу до нього. До інфор-
маційного компоненту ЦОНС відносяться спеціалізовані 
електронні ресурси власної та зовнішньої генерації, спря-
мовані на підтримку навчально-педагогічної та науково-до-
слідної діяльності ЗВО, доступ до яких здійснюється через 
Інтернет у режимі 24/7. 

Спалах у 2020 році небезпечної коронавірусної інфекції 
суттєво вплинув на весь світ. Епоха пандемії COVID-19 кар-
динально змінила сьогодні функціонування академічних 
установ, замінивши за допомогою ІКТ, цифрових технологій 
та Інтернету традиційні очні методи викладання і навчання 
на дистанційні, де викладачі й здобувачі вищої освіти засто-
совують інтерактивні методи для віртуальної взаємодії та 
спілкування один з одним, проводять лекційні та практичні 
заняття, самостійну роботу, використовуючи інструменти та 
ресурси ЦОНС ЗВО.

Доступ до електронних освітніх ресурсів є невід’ємною 
складовою дистанційного навчання. У період ізоляції під 
час пандемії студенти і викладачі були змушені покладатися 
саме на електронні ресурси бібліотек для задоволення своїх 
інформаційних потреб, оскільки не мали доступу до її тра-
диційних фондів на паперових носіях. Отже, на цьому етапі 
електронні ресурси виявилися практично єдиним джерелом 
інформації. Доступ до різноманітних колекцій електронних 
книг і журналів, як вітчизняних, так і зарубіжних, став сут-

Анотація. В роботі порушено нагальні задачі університетських бібліотек у зв’язку з впровадженням у закладах вищої освіти дистанційного 
навчання, зокрема – створення цифрового освітньо-наукового середовища, забезпечення віддаленого доступу до освітніх ресурсів. Пред-
ставлено досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету щодо формування інформаційного компоненту 
цифрового освітньо-наукового середовища вишу та реалізації проєкту з формування вебнавігатора фахово-орієнтованого електронного 
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тєвим виходом для всіх учасників освітнього процесу під час 
карантинних обмежень [2].

Наукова бібліотека Харківського національного медич-
ного університету (НБ ХНМУ) бере активну участь у форму-
ванні ЦОНС вишу: координує роботу Репозитарію ХНМУ 
(налічує понад 27 тис. документів), формує електронний ка-
талог (понад 296 тис. бібліографічних записів, з них 9 065 – з 
посиланнями на повнотекстові документи), вебпокажчики 
е-архівів наукових періодичних видань (936 назв), різнома-
нітні вебнавігатори БД, електронних бібліотек, інформацій-
них порталів переважно з повнотекстовим контентом, на-
дає доступ до електронних книг і журналів Springer Nature, 
ScienceDirect (Elsevier), наукометричних баз Web of Science 
та Scopus тощо. 

Карантинні обмеження, викликані пандемією COVID-19, 
не спинили роботу НБ ХНМУ щодо документно-інформа-
ційного супроводу освітньої та наукової діяльності універ-
ситету, проте ще більше змінили вектор надання послуг у 
бік створення цифрового контенту й розширення доступу до 
нього. Оперативно налагодивши для працівників бібліотеки 
можливість віддаленої внутрішньої роботи з власними елек-
тронними ресурсами – електронним каталогом та служ-
бовими БД, сайтом бібліотеки, репозитарієм університету 
тощо, створивши за допомогою різноманітних інструментів 
ІКТ, додатків і месенджерів віртуальні сервіси, в тому числі 
службу дистанційних послуг, НБ ХНМУ продовжила інфор-
маційне обслуговування користувачів в онлайн-форматі.

В умовах переходу на дистанційну форму навчання го-
стро постало питання забезпечення здобувачів вищої осві-
ти та викладачів ХНМУ електронними освітніми інфор-
маційними ресурсами. Завдяки проведеним бібліотекою 
переговорам з фахівцями та дистриб’юторами компанії 
McGraw-Hill (США) протягом 2020 року нашому університе-
ту надавався безкоштовний доступ до освітньої платформи 
AccessMedicine з можливостями віддаленої роботи з ресурса-
ми за авторизованим доступом. Бібліотека також організу-
вала онлайн-тренінг для академічної спільноти ХНМУ щодо 
роботи з ресурсом за участю представників McGraw-Hill.

Відсутність в Україні єдиної платформи вітчизняного 
освітнього контенту для медичних вишів спрямувала НБ 
ХНМУ на створення власного інформаційного продукту з 
використанням, перш за все, ресурсів відкритого доступу. 
Серед них найбільш прийнятними для включення в біблі-
отечні послуги є інституційні репозитарії. Їх перевагою 
є спосіб підготовки, що забезпечує значимість та високу 
якість контенту, і правова основа для використання. Надан-
ня доступу до повнотекстових електронних ресурсів через 
організацію навігаційного сервісу дозволяє економити час 
та отримувати корисну інформацію з однієї точки. 

Так, з метою удосконалення форм і методів інформацій-
ного супроводу освітніх програм і цифрових активів поши-
рення знань, а також забезпечення дистанційного навчан-
ня під час карантину з приводу пандемії коронавірусу НБ 

ХНМУ в умовах віддаленої роботи розпочала безстроковий 
проєкт формування вебнавігатора фахово-орієнтованого 
е-контенту (ФОеК) інституційних репозитаріїв ЗВО та нау-
кових установ України. Проведено моніторинг 103 електро-
нних архівів, здійснено відбір і систематизацію посилань на 
повнотекстові електронні версії книжкових видань навчаль-
ного й наукового характеру за профілем університету. 

На сьогодні колекція вебпосилань на профільні ресурси 
нараховує 1 688 назв підручників та посібників і 734 назви 
монографій, виданих за останні 20 років. Відібраний масив 
структурований за циклами навчальних дисциплін, розмі-
щений в системі дистанційного навчання ХНМУ на плат-
формі Moodle і доступний за авторизацією. 

Цей ресурс постійно поповнюється і є суттєвою підтрим-
кою для всіх учасників освітнього процесу не тільки на час 
ізоляції. Він розширює інформаційні можливості самопід-
готовки студентів, педагогічної діяльності викладачів, про-
ведення дослідницької роботи науковців.

Таким чином, впровадження дистанційного навчання 
у вищій школі поставило перед університетськими бібліо-
теками задачі не тільки збереження якості й повноти тра-
диційних функцій та напрямів діяльності, а й необхідність 
запропонувати студентам і викладачам комплекс нових 
сервісів і послуг. Для цього необхідно забезпечити відда-
лений доступ до електронних освітніх ресурсів, довідкове 
онлайн-обслуговування, консультування щодо викори-
стання інформаційного компоненту ЦОНС ЗВО. В умовах 
збільшення частки самостійної роботи в загальному обсязі 
навчальних заходів та зміни її характеру зростає потреба у 
послугах бібліотеки як інформаційно-освітнього центру, що 
забезпечує підтримку студентів у самостійній навчальній та 
науковій діяльності в електронному середовищі. 

Тож перед бібліотеками постали нагальні завдання щодо 
забезпечення інформаційного супроводу освітнього проце-
су вишу в дистанційному форматі, серед яких: 
•  оперативне реагування на зміни, що відбуваються в со-

ціумі в цілому та академічному середовищі зокрема
•  активна участь у формуванні ЦОНС ЗВО, моніторинг, 

аналітико-синтетична обробка, систематизація цифро-
вих ресурсів, створення ФОеК, організація доступу до 
нього в режимі 24/7

•  розширення каналів цифрової комунікації з користува-
чами

•  інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в 
онлайн-форматі

•  формування цифрових компетентностей користувачів та 
консультативний супровід використання інформаційно-
го компоненту ЦОНС ЗВО

•  чітка й розподілена організація віддаленої роботи пра-
цівників бібліотеки у невизначених реаліях.
Отже, актуальним є перегляд системи роботи універси-

тетської бібліотеки, підвищення рівня всіх її компонентів, 
методологічно обґрунтувавши вектори і суть змін.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.   Balasubramanian P. Access level and utilization of e-resources in the University Libraries of Tamil Nadu [Electronic resource] / P. Balasubramanian, 
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* Тут і далі всі дані подано станом на 25.03.2021.
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1 września 1939 roku Polska została napadnięta przez Niemców. 
17 września 1939 roku Polskę zaatakowała Sowiecka Rosja. Na 

bazie Szpitala Ujazdowskiego – szpitala szkolnego utworzono 
Szpital Polowy №104. Personel szpitala przemierzył drogę od 
Warszawy do Trembowli. 

Przyglądając się dokładniej Szpitalowi Polowemu №104, 
opartemu na kadrze Szpitala Szkolnego Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego, warto przypomnieć dowództwo: komendantem był 
dr Bolesław Pawłowski a głównym chirurgiem płk dr Bolesław 
Szarecki, do którego wspomnień jeszcze się odniosę.

Prof. Stefan Pieńkowski studiował medycynę w Warszawie, 
Kijowie i Krakowie, w Kijowie otrzymał dyplom w 1911 z odzna-
czeniem. W Szpitalu Ujazdowskim był st. ordynatorem oddziału 
psychiatrii i neurologii. Jak pisze w swoim pamiętniku prof. Ste-
fan Pieńkowski 7 września nastąpiła ewakuacja Centrum Wyszko-
lenia Sanitarnego, następnie 8 września przejazd z Warszawy do 
Mińska Mazowieckiego z uwagi na barykady powrót do Otwocka i 
wjazd do Mińska, 09.09 z Mińska wyruszają do Kałuszyna a 10.09 
docierają do Siedlec. 11.09 Konstantyn następnie Janów - Biała 
Podlaska – a 12.09 Szpital Polowy dociera do Trauguttowa koło 
Brześcia nad Bugiem, następnie Brześć, potem Kowel, 14.09 Krze-
mieniec i w nocy docierają do Trembowli do budynku szkoły. [2]

Izabela Horodecka pielęgniarka Szpitala Ujazdowskiego tak 
wspomina: „Szpital, który założyliśmy w szkole…” [3]

«W dniu 16 września, w godzinach wieczornych, zdołał się 
skontaktować z Komendantem Szpitala Wojennego nr 104 w 
Zaleszczykach i rozkazał zorganizowanie szpitala na 300 łózek 
w Trembowli. Rozkaz wydano sprawnie i jeszcze tego samego 
dnia urządzono szpital w budynku miejscowej szkoły, lecz w 
najbliższych dniach pozostał pusty…» podobnie w pamiętni-
ku pisze prof. Pieńkowski pod datą 16 września «Trembowla. 

Szpital w szkole. Porządny obiad i nocleg w domu prywatnym 
na łóżku, cudownie! Lepsze wieści», następnego dnia profesor 
notuje: «Założyliśmy szpital polowy w gmachu szkoły. Oficerów 
dużo, około 30. Pracy na razie mało». [2]

17.09.1939
Tak wspomina ten dzień płk dr Bolesław Szarecki: «Wiado-

mość o wkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium Polski nade-
szła do Trembowli wcześnie…» i dalej «…w Trembowli bolszewi-
cy, na czele których stał komisarz, późniejszy komisarz ludowy 
ZSRR (nazwisko Mechlis). Obecność jego sprawiła, że natych-
miastowego rabunku nie było. Komisarz zarządził wydzielenie 
wszystkich oficerów i zgromadzenie ich w jednej sali; poprosił 
o tłumacza – której to roli podjął się płk dr Stefanowski – i wy-
głosił brutalne wiecowe przemówienie, szkalując prezydenta RP, 
rząd i dowództwo Wojska Polskiego. Zakończył przemówienie 
przekleństwem pod adresem polskich generałów, domagając 
się od zgromadzonych, aby to przekleństwo głośno powtórzyli. 
Płk dr Stefanowski odmówił tłumaczenia tych słów, żaden zaś z 
oficerów okrzyku nie powtórzył. Wówczas komisarz udał się do 
zebranych szeregowych i tam powtórzył przemówienie, żądając 
podchwycenia przekleństwa. Odezwało się kilka głosów». [5]

W słowniku biograficznym pod red. dr Jana Glińskiego w 
tomie I znajdziemy nazwiska niektórych lekarzy, którzy trafili 
do niewoli sowieckiej wprost z Trembowli, byli to: Wirszyłło Lu-
dwik, Stefanowicz Antoni, Wroczyński Czesław, Zalewski Jerzy 
Stefan Pieńkowski, Wiktor Kaliciński i inni.

Inni lekarze Szpitala Ujazdowskiego pomordowani na wscho-
dzie:
1.  Ppłk lek. Roch Brzosko – kierownik naukowy oddz. Otola-

ryngologicznego Szpitala CWSan, do niewoli sowieckiej do-
stał się w szpitalu w Tarnopol. Jeniec Starobielska.

Wznawianie: W tezach artykułu autor opowiada o historii polskiego szpitala polowego nr 104 w czasie Drugiej wojny światowej, o jego trudnej drodze 
z Warszawy do Trembowli oraz o losach lekarzy wojskowych, pracujących w tym szpitalu. Większość z nich została internowana do obozów koncen-
tracyjnych na terenach byłego Związku Radzieckiego, gdzie oni zginęli tragicznie.
Анотація: У тезах статті висвітлено історію польського польового шпиталю № 104 під час Другої світової війни, його важкий шлях від Варша-
ви до Теребовлі. Автор розповідає про нелегку долю військових лікарів, які працювали в цьому шпиталі та трагічно загинули у концтаборах 
на території колишнього Радянського Союзу.
Słowa kluczowe: Szpital Polowy nr 104, Druga wojna światowa, Jeńcy wojenni, Polska.
Ключові слова: Польовий госпіталь №104, Друга світова війна, військовополонені, Польща.

Królikowski Krzysztof
lekarz, historyk medycyny 

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawа, Rzeczpospolita Polska

SZPITAL POLOWY NR 104 WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
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2.  Kpt. lek. Antoni Bukowy – z-ca kierownika naukowego oddz. 
Radiologicznego CWSan. Jeniec Kozielska.

3.  Płk. lek. Włodzimierz Dobrowolski (1889–1940) – pomocnik 
komendanta Centrum Wyszkolenia Sanitarnego do spraw 
gospodarczych, Jeniec Kozielska. Urodził się w Humaniu, 
studiował na Uniwersytecie św.Włodzimierza, w 1919 służył 
w wojskach ukraińskich a następnie w wojsku polskim. Przy-
dzielony do szpitala nr 104. 

4.  Płk. lek. Jan Garbowski (1888–1940) – komendant szpitala 
CWSan, jeniec Starobielska, wykładał taktykę sanitarną w 
SPSan, dyrektor SPSan od 1934, zmobilizowany w Brześciu 
nad Bugiem.

5.  Mjr lek. Wiktor Kaliciński (1896–1940) – kierownik naukowy 

oddziału anatomopatologicznego Szpitala CWSan Jeniec 
Kozielska. Mjr lek. Janusz Królikiewicz (1895–1940) dowódca 
batalionu SPS, chirurg, Jeniec starobielska.

6.  Płk. lek. Jan Nelken (1878–1940) – w latach 1919–1934 kierow-
nik oddziału psychiatrycznego CWSan. Jeniec Kozielska.

7.  Płk lek. Michał Rosnowski (1897–1940) – kierownik naukowy 
oddz. Wew. Szpitala CWsan jeniec Kozielska.

8.  Mjr lek dent. Jan Sapijewski (1882–1940) – zast. Kier. Nauk. 
Przychodni dentystycznej Szpitala CWSan Jeniec Kozielska.

9.  Ks. mjr Józef Skorel( 1893–1940) – wieloletni kapelan Szpitala 
CWSan. Jeniec Kozielska.

Podsumowując: Praca ma przybliżyć problem upamiętnienia 
personelu Szpitala Polowego nr 104 w Trembowli.
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Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i po-
tencjałem badawczym to efekt realizowanego przez trzy lata 

(1.11.2017 r. – 31.01.2021 r.), przez siedem polskich uniwersytetów 
medycznych w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, 
Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Instytut Medycyny Pracy w 
Łodzi, projektu. 

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
programu Polska Cyfrowa 2014–2020, w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem przedsięwzięcia było 
zgromadzenie, w jednym miejscu, kompleksowej informacji o 
potencjale naukowo-badawczym partnerów projektu oraz za-
pewnienie transferu wyników badań naukowych do gospodarki 
i ich komercjalizację. 

Portal stanowi kompleksowy system zarządzania informa-
cjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych, badaniach; słu-
ży popularyzacji i prezentacji dorobku naukowego w zakresie 
medycyny i nauk pokrewnych; umożliwia podejmowanie decyzji 
opartych na dowodach, współpracę pomiędzy ośrodkami badaw-
czymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi komercjalizacją wy-
ników badań. 

Bezpośrednim powodem utworzenia polskiego repozyto-
rium medycznego o zasięgu światowym była chęć ułatwienia 
możliwości nawiązywania szerokiej współpracy oraz wykorzy-

stania danych przez zainteresowanych pracowników naukowych 
i lekarzy. Elektroniczne udostępnianie danych wcześniej nie-
publikowanych umożliwia dostęp do wiarygodnych informacji 
naukowych, weryfikację aktualnych danych i stanu wiedzy w da-
nym obszarze naukowo-badawczym.

Zasoby nauki poszczególnych partnerów projektu zostały 
zdeponowane na serwerach projektowych w postaci elektro-
nicznej, opatrzone metadanymi i udostępnione w Internecie 
w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego. 
Projekt zapewnia, m.in.: otwarty dostęp do pełnych tekstów 
publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych 
dokumentów zamieszczonych w repozytorium; prezentację 
potencjału badawczego, osiągnięć naukowych uczelni i instytu-
tów medycznych; dostęp do bazy ekspertów z różnych dyscy-
plin medycyny; promocję dorobku naukowego Polski na arenie 
międzynarodowej; nieograniczony dostęp (24 h/7), z każdego 
urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, do aktualności 
w polskiej medycynie.

Projekt został skierowany do:
•  pracowników naukowych zajmujących się badaniami w ob-

szarze: medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicz-
nego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony 
zdrowia oraz nauk pokrewnych

Wznawianie: Biblioteka Głowna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest biblioteką nowoczesną, wychodzącą naprzeciw aktualnym potrzebom 
użytkowników. Dba o zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów, usług, potencjału naukowego pracowników WUM. Dążąc do realizacji wyty-
czonego zadania rozpoczęto współpracę z polskimi uniwersytetami medycznymi oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, mającą na celu stworzenie 
wspólnej platformy agregującej naukowe zasoby poszczególnych instytucji, transfer wiedzy pomiędzy ośrodkami oraz obywatelami. Jest to pierwsza w 
Polsce próba kompleksowego podejścia do tematu otwartego dostępu do nauki oraz pokazania potencjału polskich naukowców.
Анотація: Головна бібліотека Варшавського медичного університету – це сучасна бібліотека, яка здійснює забезпечення науково-інфор-
маційних потреб користувачів. Книгозбірня дбає про підвищення ефективності використання ресурсів, послуг та наукового потенціалу 
співробітників Варшавського медичного університету. Для досягнення поставленого завдання було започатковано співпрацю з польськими 
медичними університетами та Інститутом медицини праці в Лодзі, спрямовану на створення спільної платформи, що об’єднує наукові ре-
сурси установ, передачу знань між центрами та громадянами. Це перша спроба Польщі комплексно підійти до теми відкритого доступу до 
науки та показати потенціал польських вчених.
Słowa kluczowe: Warszawski Uniwersytet Medyczny, otwarta nauka, biblioteki naukowe, repozytoria, projekty.
Ключові слова: Варшавський медичний університет, відкритий доступ, наукові бібліотеки, репозитарії, проекти.
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Biblioteki Głównej Akademii Medycznej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawа, Rzeczpospolita Polska

OTWARTOŚĆ W NAUCE – REALIZACJA PROJEKTU 
POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA: 

PORTAL ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I POTENCJAŁEM BADAWCZYM
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•  doktorantów w obszarze nauk medycznych i pokrewnych
•  przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze 

branż medycznych, w szczególności zajmujący się poszuki-
waniem nowych rozwiązań i technologii

•  redaktorów czasopism działających w branży medycznej, w 
szczególności w zakresie weryfikacji artykułów do nich zgła-
szanych, poszukiwania recenzentów

•  przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym: 
specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, pracowników 
laboratoriów badawczych, projektantów urządzeń rehabili-
tacyjnych, aparatury badawczej, firmy farmaceutyczne, bio-
technologiczne.

Zgromadzone zasoby można przeglądać, przeszukiwać, po-
bierać, deponować własne publikacje czy dane badawcze. Platfor-
ma dostępna jest w dwóch językach: polskim i angielskim. Strony 
internetowe projektu dostosowane są do standardu WCAG (za-
pewnienie dostępności i czytelności użytkownikom z niepełno-
sprawnościami).

Na koniec realizacji projektu – 31.01.2021 r. na platformie lo-
kalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na otwartych 
licencjach, zamieszczone zostały dokumenty: artykuły – 5  950; 
monografie – 9; rozprawy doktorskie – 348; patenty – 29; dane ba-
dawcze – 213; nagrody i wyróżnienia – 140; wnioski grantowe; pro-
jekty – 888; wydarzenia, granty przyznane – 1 555; profile – 1 340).

Il. 1.  Ośrodki współpracujące przy realizacji projektu Il. 3.  Współpraca pracowników naukowych

Il. 4.   Strona internetowa lokalnej platformy – Warszawski 
Uniwersytet Medyczny (www.ppm.wum.edu.pl)

Il. 2.   Strona internetowa Polskiej Platformy Medycznej 
(www.ppm.edu.pl)
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Інформаційний бум у галузі медичних знань впродовж ос-
танніх десятиліть, пов'язаний із активним запроваджен-

ням IT-технологій у бібліотечну справу України, спричинив, 
зокрема зростання інтересу до історії медичних бібліотек у 
закордонних країнах. Розв’язання цього питання стає можли-
вим завдяки унікальному фонду періодичних видань ННМБ. 
Фаховий пошук дозволив виявити матеріали в «Військо-
во-медичному журналі», які висвітлюють історію та особли-
вості створення Національної медичної бібліотеки у Вашинг-
тоні (США). 

«Військово-медичний журнал», заснований у 1823 році, 
до початку ХХ ст. залишався єдиним фаховим періодичним 
виданням з питань військової медицини і одним із провідних 
і авторитетних часописів в Російській імперії, в якому аналі-
тично висвітлювалися новітні досягнення у світовій медици-
ні, включаючи огляди останніх надходжень до найвідоміших 
медичних бібліотек світу. Дослідження видань цього журналу 
за 1870-ті роки дозволило ознайомитися з унікальними, на 
нашу думку, статтями доктора медицини Анатолія Гена, при-
свяченими його тривалому стажуванню у США в 1877 році, на 
підставі якого ним написаний і опублікований в двох номе-
рах цього журналу докладний матеріал: «Нотатки про медич-
ні заклади у Сполучених Штатах Північної Америки»3 [1]. 

Автор, зокрема, спробував проаналізувати наявну в США 
в 1870-ті роки медичну літературу і періодичні медичні видан-
ня, використовуючи дані Каталогу Бібліотеки генерального 
хірурга (нині – National Library of Medicine) у Вашингтоні [6]. 
Каталог укладений фундатором і директором (в 1865–1895 рр.) 
цієї бібліотеки, відомим американським хірургом, організа-
тором провідних медичних установ США, бібліографом і бі-
бліофілом Джоном Шоу Біллінгсом (John Shaw Billings (1838–
1913) [3]. Ідея створення медичної наукової бібліотеки виникла 
в нього, коли він наприкінці 1850-х років працював над док-

торською дисертацією і виявив, що в CША не існує жодної 
бібліотеки, яка мала б ресурси, необхідні для його досліджень. 
Щоб це виправити, Д.–Ш. Біллінгс спочатку зібрав потужну 
колекцію медичних видань, а потім створив Індекс-катало-
ги. Щоб уявити, наскільки результативною була його копітка 
праця, достатньо навести наступний факт. Коли у 1865 році 
Бібліотека перейшла у підпорядкування Бллінгса, вона налі-
чувала близько 1000 томів, за тридцять років його керівництва 
бібліотечний фонд збільшився до 116847 томів і 191598 брошур 
з різноманітних біолого-медичних знань [3]. Щоб позбавити 
дослідників медицини та лікарів-практиків від необхідно-
сті перегляду тисяч неповних покажчиків, Біллінгс вирішив 
скласти єдиний, всеохоплюючий каталог на колекцію Біблі-
отеки, який б індексував всі види медичної літератури (вклю-
чаючи окремі монографії, брошури і періодичні видання) за 
темою, заголовками та авторами. Каталог Біллігса – це класи-
фікований покажчик у 16 томах, де надані детальні описи по-
над 300000 книг та статей із понад 800000 перехресними по-
силаннями, яке створювалося її автором впродовж 25 років. 
Створення великої книжкової колекції, каталогізація фондів 
бібліотеки і спорудження прекрасної будівлі для неї – це не 
єдина заслуга Біллінгса у бібліотечній справі США. Його та-
кож вважають засновником сучасних інформаційних систем. 
Біллінгс з’ясував, як можна механічно проаналізувати медич-
ні та демографічні дані, перетворивши їх на цифри та зафіксу-
вати їх на картонних картках. Саме звідси походить система 
комп'ютерних перфокарт, яка до 1970-х років домінувала у 
маніпулюванні статистичними даними [4]. Методи викори-
стання перфокарт у статистиці населення були використані 
Біллінгсом у бібліотечній справі. 

За твердженням А. Гена, Каталог Біллінгса у другій полови-
ні XIX ст. був визнаний найповнішим довідковим виданням 
щодо наявних медичних видань в США. «Щодо періодичних 

Ключові слова: медичні бібліотеки США у XIX ст., історія медицини, медичні школи США, книжкові колекції ННМБУ.
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видань і загальної кількості медичних книг, опублікованих в 
Америці за останні сто років, то я запозичую цифри у Біллінг-
са (укладача каталогу медичної бібліотеки у Вашингтоні), як 
найкомпетентнішої особи у цій справі» [1]. Оскільки доступ до 
повнотекстового варіанту Каталогу Біллінгса в Україні наразі 
відсутній скористаємось даними, оприлюдненими у статті А. 
Гена. Автор порівнює кількість книг з медицини, виданих у 
США в 1874–1875 рр., з кількістю медичних видань, опубліко-
ваних в європейських країнах за цей же період. 

Дані таблиці свідчать, що кількістю щорічних видань з 
медицини США помітно поступаються провідним країнам 
Європи. Таким чином, інтенсивне поповнення медичною 
літературою бібліотечних фондів Біллінгсом в 1870-ті роки 
відбувалося за рахунок активного придбання і перекладів 
іноземних видань. В той же час, згідно даних Біллінгса, сто-
совно періодичних видань з медицини співвідношення сут-
тєво змінюється (Табл. 2).

Біллінгс розділяє періодичні видання, які виходили дру-
ком у 1870-і роки в США на три розряди. До першої категорії 
він відносить: «Philadelphia Journal of the Medical and Physical 
Sciences» [2;7]4, «The Boston Medical and Surgical Journal» [8]5, 
«The Medical Record» [9]6, «The Medical Times and Gazette»[10]7.

Видавців цих періодичних медичних видань автор ха-
рактеризує як осіб, які не є академічними вченими і лікаря-
ми-практиками, але активно сприяють розвитку і розпов-
сюдженню медичних знань в США. 

У другій категорії журналів беруть участь автори, які 
мають безпосереднє відношення до медицини, наприклад, 
практикуючі у госпіталях лікарі, університетська професура, 
яка проводить заняття зі студентами, дослідники-природо-
знавці тощо. Тематика цих журналів має спеціальний харак-
тер і присвячена конкретним науковим напрямам і пробле-
мам медицини.

І, нарешті, третя категорія журналів публікує суб’єк-
тивні міркування авторів, які не мають фахової підготовки 
і практики і які, на думку Біллінгса, «підривають кредит 
довіри до американських медичних журналів в очах зару-
біжних колег». 

Зі свого боку А. Ген додає, «більшість журналів тре-
тьої категорії бідні передплатниками, видаються в кіль-
кості 500–1000 примірників. Вони нерідко наповнюються 
клінічними лекціями, яких здебільшого не читали перед 
аудиторією, описами операцій, котрі не робилися, нечува-
ними історіями хвороб і т. ін.» [1, 4]

Критично оцінюючи ситуацію з якістю публікацій в пе-
ріодичних медичних виданнях автор зауважує, що значно 
краще було б, якщо їх кількість скоротилася на третину. Од-
нак для цього потребувалося б введення цензури, а це проти-
річить усьому складу американського життя. 

Крім англійських періодичних медичних видань в США 
в другій половині XIX ст. видавалися три французьких жур-
нали у Новому Орлеані і три німецьких: два – в Нью-Йорку і 
один – в Філадельфії.

Заслуговує на увагу той факт, що перелічені періодич-
ні видання Національної медичної бібліотеки у Вашинг-
тоні, засновані у XIX ст., продовжують своє інформаційне 
функціонування і нині, хоча здебільшого у електронному 
форматі.

Слід зауважити, що зміст статті А. Гена у «Військово-ме-
дичному журналі» виходить за межі її назви і охоплює знач-
но ширшу проблематику і висвітлює її детальніше, але ліміт 
обсягу даної статті не дозволяє більш широкого розкриття 
цього матеріалу.

Колекція періодики ННМБУ має видання, за допомогою 
яких не тільки можна прослідкувати історію найкращих ме-
дичних бібліотек зарубіжних країн, але й аналітично дослі-
дити розвиток та співставити результати досягнень у вітчиз-
няній бібліотечній справі.
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Країна Кількість медичних праць

Франція 314

Німеччина 288

Англія 92

США 36

Іспанія та Португалія 30

Таблиця 1.   Видання медичної літератури 
у Європі і США в 1874–1875 рр.

Країна Кількість періодичних видань з медицини

Німеччина та Австрія 57

Франція 52

США 46

Італія 31

Велика Британія 
у т.ч. колонії 29

Бельгія 8

Таблиця 2.   Кількість періодичних медичних видань, 
що вийшли друком у Європі та США в 1876 р.
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Бібліотека є одним з найстаріших соціальних інститутів, 
її історія налічує майже п'ять тисячоліть. За останні роки 

відбулися серйозні зміни в світовому інформаційному про-
сторі, які безпосередньо пов'язані і з бібліотеками. Сьогодні 
бібліотеки є повноправним суб'єктом інформаційного про-
стору. Вона збирають, зберігають, здійснюють бібліографіч-
ну і аналітико-синтетичну обробку документного потоку, 
його індексацію та каталогізацію, виробляють навігацію і 
оцінку інформаційних ресурсів, здійснють інформацій-
но-бібліографічне обслуговування. Таким чином, бібліотеки 
формують основу для багатьох інформаційних процесів. [3] 

Акумулюючи в своїх фондах інформацію про досягнення 
духовного розвитку людства, бібліотеки забезпечують посту-
пальний розвиток суспільства. Вони сприяють культурному 
та інтелектуальному становленню особистості. За допомогою 
добре структурованої і організованої системи формування 
фондів, бібліотеки допомагають забезпечити найбільш ефек-
тивну роботу з інформацією. На основі бібліотечних баз да-
них формується система ціннісних орієнтирів суспільства 
і окремої людини. Бібліотека зберігає духовні досягнення 
людської цивілізації - будучи втіленням «пам'яті людства». [3]

Бібліотеки завжди розвивалися разом із суспільством, 
відображаючи його історію, рівень розвитку науки, освіти, 
культури. Кожний період розвитку визначав свої особли-
вості та пріоритети бібліотечної діяльності. Але незмінним 
залишалось головне: бібліотека була, є і залишається інфор-
маційним, загальноосвітнім і культурним центром, в який 
може звернутися кожний, розраховуючи на кваліфіковану 
допомогу. Основна соціальна функція бібліотеки в задоволен-
ні потреб суспільства в інформації та знаннях. Меморіальна 
функція бібліотеки полягає в збереженні знань та інформації 
в зручному для сприйняття і використання вигляді. Більшу 
частину бібліотечних фондів необхідно оцифровувати. Бі-
бліотека повинна захищати людину від потоку непотрібної, 
надлишкової інформації, тим самим забезпечуючи інформа-

ційну безпеку особистості. Це актуально перед наростаючою 
проблемою інформаційного забруднення комунікативного 
простору неповною, суперечливою або навіть помилковою 
інформацією. [5] 

Сьогодні ми живемо в епоху швидких і глобальних пере-
творень у всіх значимих сферах життя, і бібліотека повинна 
змінюватися відповідно до них. Певний вплив на традицій-
ні цінності сучасного постмодерністського соціуму мають 
глобалізаційні процеси, спрямовані на формування єдиного 
світу. Глобалізація охоплює всі аспекти сучасного соціального 
життя. [1]

Кардинальні політичні, економічні і соціальні зміни, що 
характеризують сучасний розвиток суспільства, підвищи-
ли значимість інформації і статус бібліотек як найбільш де-
мократичного джерела доступу до накопичених людством 
знань. Зміни вимог користувачів до якості бібліотечної діяль-
ності, до процесів обробки та надання інформації вимагають 
від бібліотек освоєння нових соціальних та інформаційних 
технологій, використання сучасних засобів доступу і пере-
творення інформації, створення нових видів підсумкових 
продуктів. Бібліотечним фахівцям стає очевидним той факт, 
що саме інноваційний шлях розвитку бібліотек, оновлення 
всіх сторін їх життєдіяльності забезпечують виконання по-
кладеної на них соціальної місії. Настільки ж очевидно, що 
реалізація інновацій – найбільш ризикований спосіб здійс-
нення професійної діяльності, що супроводжується різними 
труднощами і перешкодами організаційного, економічного і 
психологічного характеру. 

Багато вітчизняних і світових бібліотек, також. одним з 
актуальних напрямів своєї діяльності визначають створення 
образу привабливої сучасної установи. Для його формуван-
ня використовується інструментарій, вибір якого залежить 
від об’єкта (суспільства, на яке спрямована дія). [2] Затребу-
ваність бібліотек як документно-інформаційних інститутів 
в сучасних умовах багато в чому залежить від їх роботи, від 

Анотація. Розглянуто стан бібліотек в сучасному інформаційному суспільстві. Імідж медичної бібліотеки в сучасному інформаційному 
суспільстві. Проаналізовано тенденції розвитку бібліотек та бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.
Ключові слова: бібліотека, бібліотечна діяльність, бібліотечно-інформаційне обслуговування,інформаційний супровід, імідж, суспільство.

Кулієва Тамара Володимирівна
учена секретарка Національної наукової медичної бібліотека України 

м. Київ

МЕДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: 
ЧАС, СУСПІЛЬСТВО, ВИКЛИКИ

УДК 021.1:004.9



«Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства»

20

уміння оперативно реагувати на потреби суспільства в інфор-
маційних послугах, враховувати зміни в соціальній структурі 
суспільства будувати свою діяльність на основі вивчення ін-
тересів, запитів користувачів бібліотек. Важливим аспектом 
успішної діяльності бібліотек в нових умовах також є взає-
модія з новітніми інформаційними технологіями, правильне 
визначення свого статусу та ролі в сучасному інформаційному 
суспільстві.

Медицина є галуззю із стрімким впровадженням новітніх 
досягнень науки, високих технологій, передових організацій-
них форм. Оскільки від ходу цього процесу безпосередньо за-
лежить здоров’я і життя людей, особливого значення набуває 
високоякісне інформаційне забезпечення всіх сфер охорони 
здоров’я.

Діяльність медичних бібліотек країни, в тому числі На-
ціональної наукової медичної бібліотеки України, в най-
ближчі роки повинна змінюватися в залежності від тих ви-
кликів або проблем, які окреслює перед ними суспільство. 
Ці питання впродовж багатьох років обговорюються на 
конференціях, семінарах, круглих столах, в соціальних ме-
режах і на сторінках професійних видань. З великим ступе-
нем ймовірності можна виділити найголовніший виклик 
сучасності. Це інтернет, цифрові книги і цифрові моделі 
розповсюдження контенту, які, начебто, роблять бібліоте-
ки непотрібними. Звичайно, існує ще цілий ряд пов'язаних 
проблем і викликів: зростаючий обсяг неперевірених і не-
достовірних публікацій, поверхневе мислення, зниження 
інтересу до глибокого вивчення предметів і багато іншого. 

Інформаційні технології вплинули на процес пошуку 
інформації: користувачі тепер можуть отримувати необхід-
ні дані незалежно від місця їх зберігання в будь-який час. У 
більшості користувачів виникло хибне уявлення про те, що в 
мережі інтернет можна знайти абсолютно все. Для багатьох 
користувачів здається дивним, але тим не менш глобальна 
мережа важка у використанні. Кращі пошукові машини охо-
плюють не більше 1/3 джерел, решта – «невидимо», «захова-
но» в численних базах даних. Це означає, що користувачам 
потрібна висококваліфікована допомога в пошуку актуальної, 
достовірної та повної інформації. [4] Тому зміни в інформа-
ційно-бібліотечному обслуговуванні населення торкнуться в 
першу чергу довідково-інформаційного обслуговування. Це 
означає, що тепер бібліотечний фахівець – висококваліфі-

кований фахівець, здатний здійснювати інформаційний су-
провід високого рівня, задовольнити інформаційні потреби 
користувача оперативно і якісно. А для цього потрібно бути 
мобільним, технічно освіченим, сучасним. Отже, посилення 
вимог до кандидатів на позицію бібліотечного працівника - 
максимально можливий варіант розвитку подій, але в сучас-
них бібліотеках великих міст. 

У найбільших бібліотеках світу неформальний підхід 
до відбору бібліотечних працівників вже практикується. 
Жорсткість вимог до кандидатів означає і те, що середній 
вік бібліотечного фахівця повинен змінитися. Зміна функ-
ціоналу бібліотеки повинно сприяти омолодженню кадро-
вого складу.

Бібліотечні фахівці чудово розуміють реалії нашого часу і 
ті виклики, які стоять перед ними. Бібліотечна галузь, безу-
мовно, потребує модернізації: і наука, і практика бібліотечної 
справи, кадрові ресурси бібліотек, бібліотечна освіта і т. інше. 

Щоб бібліотеки не зникли ми повинні відповідати на 
виклики часу. І наші відповіді повинні бути не тільки тео-
ретично обгрунтованими і апробованими на практиці, а й 
своєчасними, інакше вони можуть виявитися не тільки нее-
фективними, а й такими, що не відповідають вимогам часу. 
Багато бібліотек з успіхом знаходять своє нове місце в світі. 
На жаль, загальних рецептів успіху не існує. Кожна бібліоте-
ка визначає свій шлях. Так, ННМБУ бачить своє майбутнє у 
побудові інноваційної моделі національної бібліотеки, тран-
сформації установи в потужний медичний бібліотечно-ін-
формаційний центр завдяки підвищенню якості інформацій-
ного супроводу медичної галузі, бібліотечно-інформаційного 
обслуговування користувачів, передусім віддалених, а також 
розв’язанню системних питань інформаційної, методичної та 
наукової роботи. Водночас, підвищення кадрового потенціа-
лу Бібліотеки, сприятиме подальшому формуванню її пози-
тивного іміджу в суспільстві, відтак уможливить приєднання 
науково-інформаційних ресурсів Бібліотеки до глобального 
інформаційного простору. Бібліотека стане конкурентоспро-
можним центром культурних комунікацій, інтелектуального 
й соціального розвитку та безперервної освіти, поєднуючи 
бібліотечний простір і сучасні інформаційні технології, сфор-
мує особливий простір для оприлюднення ідей, спілкування, 
творчості, від чого зростуть її актуальність, соціальний ефект і 
практична значущість.
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Бібліотечну спільноту вже другий рік хвилюють одні й 
ті ж питання: як організувати безпечну й ефективну 

роботу співробітників, як адаптуватися до нових реалій, 
а саме діяльності в умовах пандемії, і як продовжити реа-
лізовувати свою місію в наданні актуальної та достовірної 
інформації користувачам бібліотек. Саме під час каранти-
ну громадськість побачила, наскільки активно бібліотеки 
впроваджують та розвивають віртуальні сервіси, намага-
ючись при цьому максимально оперативно і якісно забез-
печити інформаційні, науково-дослідні, освітні, культурні 
та інші потреби своїх користувачів засобами інформацій-
но-телекомунікаційних технологій. Водночас надзвичайно 
видимими стали фактори й проблеми, які уповільнюють 
розвиток бібліотечних цифрових ресурсів і віртуальних 
сервісів, зокрема, нерівномірний рівень інформатизації 
бібліотечної галузі та недостатній рівень цифрової готов-
ності отримувачів інформаційно-бібліотечних послуг у 
віддаленому режимі.8 

Бібліотеки стикаються з різними ситуаціями – від збе-
реження всіх видів послуг до повного закриття. Аналіз 
інформації, розміщеної на сайтах шести національних бі-
бліотек України9 (не включено інформацію щодо діяльності 
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН України та Національної бібліотеки України для ді-
тей), показав, що, припинивши тимчасово приймати ко-
ристувачів у своїх приміщеннях, ці бібліотеки продовжили 
обслуговування в дистанційному режимі, через офіційні 
сайти, акаунти соціальних мереж, канали інтернет-плат-
форм. 

Слід зазначити, що бібліотеки почали впроваджувати 
різні форми дистанційного обслуговування ще наприкінці 
ХХ ст. Ступінь цифровізації кожної конкретної бібліотеки 

залежить передусім від ресурсних можливостей (фінансів, 
кваліфікованих кадрів, технологічної та технічної бази). 
Аналіз вебсайтів дав змогу виявити кілька напрямів дис-
танційної роботи, яку з різним ступенем активності ведуть 
бібліотеки:
•  організація доступу до електронних ресурсів,
•  інформування про склад власних фондів,
•  довідкове обслуговування,
•  дистанційне обслуговування,
•  соціокультурна діяльність.

Проаналізуємо за даними веб-сайтів соціокультурну 
діяльність національних бібліотек України за 2020 р. Із 17 
березня бібліотеки закрилися для очного обслуговування 
читачів і залишалися в режимі роботи онлайн, проте біль-
шість національних бібліотек протягом року періодично 
відкривалися. Їх діяльність у дистанційному режимі була 
досить різноманітною, як безпосередньо проводилась і в 
приміщеннях бібліотек.

Важливим інструментом, завдяки якому популяризу-
ється роль та місце бібліотек в науковому й культурному 
житті країни, є організація виставкової діяльності. Хоч 
тривалий час бібліотеки були зачинені, у них експонува-
лися книжкові виставки. Так, зокрема в Національній бі-
бліотеці України імені В. І. Вернадського у відділі зарубіж-
ної україніки Інституту книгознавства було підготовлено 
дві виставки до 90-річчя від часу заснування Українського 
наукового інституту у Варшаві, у відділі стародруків та рід-
кісних видань відкрилась експозиція «Раритети колекції 
Етьєнів», зал картографічних видань відділу комплексного 
бібліотечного обслуговування представив для ознайомлен-
ня тематичну виставку «Путівники по місту Києву», а з іні-
ціативи Інституту бібліотекознавства в головному корпусі 

Анотація. Аналіз соціокультурної діяльності шести національних бібліотек України в умовах пандемії свідчить про підвищення ролі вико-
ристання електронних ресурсів бібліотек у цих умовах і переконує в необхідності подальшого розвитку й вдосконалення цього напряму їх 
діяльності.
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відбулася виставка-презентація «Колекція Коранів бібліо-
течного зібрання Агатангела Кримського». 

Виставковий календарний рік у Львівській національній 
науковій бібліотеці України імені В. Стефаника розпочався 
експозицією книг, нотних видань та листівок під назвою 
«Українське Різдво», до якої увійшли документи відповідної 
тематики з фонду бібліотеки. Велике зацікавлення громад-
ськості викликали виставки, що експонувались у ЛННБ, 
зокрема «Львів. 1939 рік… Тоталітаризм у дії», приурочена до 
80-річчя знищення радянською владою національних уста-
нов, організацій, національних товариств Галичини. З наго-
ди Дня української вишиванки була відкрита виставка «Ма-
гія української вишивки», на якій експонувались унікальні 
фотографії та рідкісні видання. На книжковій виставці «Ва-
силь Симоненко – світлий талант, трагічна доля» до 85 уро-
дин письменника експонувалися вже раритетні прижиттєві 
та найновіші видання творів Василя Симоненка, а також 
біографічні матеріали, книги споминів.

Численні книжкові виставки Національної бібліоте-
ки України імені Ярослава Мудрого традиційно були при-
свячені календарним і пам’ятним датам, а також ювілеям 
письменників, діячів науки і культури. Зокрема читачі мали 
можливість ознайомитись із виданнями, представленими 
на виставках до Дня Соборності України, Дня Героїв Небес-
ної Сотні, Дня Конституції України та багатьох інших дат, а 
також присвячених ювілеям: українського поета, прозаїка, 
мислителя, живописця, громадського діяча Тараса Шевчен-
ка; українського поета, перекладача, публіциста, громад-
ського діяча Максима Рильського; української письменниці 
та поетеси Ліни Костенко та багатьох інших, знаних в Украї-
ні та за її межами видатних постатей.

У Національній науковій історичний бібліотеці експо-
нувалися книжкові виставки, які здебільшого мали історич-
ну тематику. Так, у відділі стародруків, рідкісних та цінних 
видань було підготовлено виставку «Сакральні пам’ятки 
України: історія та відродження», у читальних залах бібліо-
теки читачі мали можливість ознайомитись із книжковими 
виставками «Державний Герб України: історія створення», 
«Організація Об’єднаних Націй: 75-річчя заснування», «Со-
борність України» та іншими. Крім того, численні виставки 
були присвячені видатним особам, зокрема першому кан-
цлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку; французькому 
письменнику, публіцисту і політичному діячеві Емілю Золя; 
італійському письменнику Агостіно Маскарді; українському 
поету, публіцисту, видавцю, театральному діячу, переклада-
чу Сергію Олександровичу Бердяєву… 

Організація книжкових виставок у Національній нау-
ковій медичній бібліотеці України має свою специфіку. Те-
матика виставок присвячена ювілеям учених-медиків, які 
внесли значний внесок у розбудову вітчизняної медицини. 
Таким чином було відзначено 90-річчя онколога, академіка 
НАМН України, директора Інституту експериментальної 
патології, онкології та радіобіології В. Г. Пінчука; 100-річ-
чя видатного українського дослідника, вченого-кардіоло-
га, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України М. С. Заноздри; 210-річчя видат-
ного вченого, геніального хірурга, анатома, доктора ме-
дицини, громадського діяча М. І. Пирогова; 85-річчя ліка-
ря-санолога, професора кафедри фізичної і реабілітаційної 
медицини та спортивної медицини НМАПО імені П. Л. 

Шупика, доктора медичних наук Г. Л. Апанасенка; 105-річ-
чя українського лікаря-гематолога, члена-кореспондента 
АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР С. С. Лаврика та 
інших. Численні виставки представляли експозиції до днів 
конкретних медичних галузей – до Дня невролога, Всесвіт-
нього дня боротьби з цукровим діабетом, Всесвітнього дня 
боротьби з пневмонією, Всесвітнього дня психічного здо-
ров’я та багатьох інших.

Популяризує свої фонди через організацію книжкових 
виставок і Одеська національна наукова бібліотека. Темати-
ка виставок досить різноманітна. Значна частина присвя-
чена великим подіям та важливим проблемам сьогодення. 
Так, до Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні експонува-
лася книжкова виставка «Відгомін лихоліття: нестихаючий 
біль голодоморів», Дня української писемності та мови – 
книжкова виставка «Духовний код нації», Міжнародного 
дня музики – книжкова виставка «Музичні сторінки Одеси», 
Дня українського кіно, який з 1996 року відзначають кож-
ної другої суботи вересня, у відділі мистецтв підготовлено 
книжкову виставку «Чарівний світ українського кіно», Між-
народного дня толерантності у довідково-інформаційному 
відділі експонувалася книжково-ілюстративна виставка: 
«Толерантність – як засіб збереження культури». 

Відзначимо, що в бібліотечній практиці дистанційно-
го обслуговування в умовах пандемії і самоізоляції найпо-
ширенішим способом популяризації фондів є створення й 
розміщення на сайтах віртуальних виставок. Серед них є і 
ресурси, що подовжують життя реальних експозицій та ві-
дображають їх інформаційний потенціал, так і оригіналь-
ні інформаційні продукти. Тож всі національні бібліотеки 
активно популяризували власні фонди, виставляючи на сай-
тах віртуальні книжкові виставки, яких протягом минулого 
року було значно більше, ніж традиційних. 

Організація віртуальних виставок стало нормою для бі-
бліотек України, як і бібліотек в усьому світі, в умовах, коли 
вони були зачинені для користування. За матеріалами, пред-
ставленими на сайтах національних бібліотек України, крім 
численних віртуальних книжкових виставок, були представ-
лені експозиції фотовиставок та виставок живопису, презен-
тацій різних виставок та окремих видань, онлайн-лекцій, 
зустрічей, мистецьких заходів та zoom-конференцій. Читачі 
мали можливість оглянути віртуальні екскурсії по бібліоте-
ках або «фото-шопи». У дистанційному режимі проводилися 
засідання клубів. Представлена на сайтах інформація щодо 
соціокультурної діяльності національних бібліотек України 
в умовах пандемії представляє великий інтерес для вдоско-
налення та розвитку цього напряму бібліотечної діяльності в 
умовах цифровізації суспільства.

Зібраний матеріал важливий, він потребує подальшого 
детально вивчення й поширення. У короткому інформацій-
ному повідомленні навести багато цікавих прикладів соці-
окультурної діяльності, на жаль, немає можливості. Проте 
зібрана інформація дає змогу зробити висновок щодо знач-
ного інформаційного й культурного потенціалу національ-
них бібліотек, їх важливої ролі в організації доступу насе-
лення до культурних цінностей і традицій, у створенні умов 
для подальшого розвитку науки, освіти і культури, зміцнен-
ні соціального клімату і навіть психічного здоров’я суспіль-
ства в надзвичайних умовах загрози, що постала перед усім 
світом.

8  Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19 (20.05.2020). Українська бібліотечна асоціація. URL: https://ula.org.ua/news/4579-biblioteky-v-
umovakh-pandemii-covid-19.

9  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (ЛННБ), 
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (НБУ), Національна історична бібліотека України (НІБУ), Національна наукова 
медична бібліотека України (ННМБУ), Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ).
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Книжкові надбання ХIX–першої половини ХХ століт-
тя склали основу фонду рідкісних та цінних видань і є 

перлинами фонду Наукової бібліотеки. Видання дореволю-
ційного періоду нараховують близько 3 тис. примірників. 
Колекцію рідкісних видань бібліотеки складають дисерта-
ції, видання викладачів університету, малоформатні видан-
ня, дарунки науковців університету; книги з автографами, 
краєзнавчі документи. Серед них можна віднайти книги з 
печатками навчальних закладів, бібліотек, лікарів.

Досліджуючи фонд рідкісних та цінних видань, фахів-
ці бібліотеки визначають їх наукову, краєзнавчу, полігра-
фічну та історичну цінність, особливу увагу звертаючи на 
наявність будь-яких внутрішніх поміток на документах, що 
визначають їх власницьку належність. Саме ці неповторні 
елементи провенієнцій (екслібриси, печатки бібліотек або 
власників видань, власницькі записи, наклейки з шифра-
ми), що зустрічаюся на оправі, форзаці, титулі, всередині чи 
наприкінці книги, роблять книгу рідкісною, відрізняють її 
від ідентичних та допомагають визначити, кому належала 
книга в різні часи. Поза всяким сумнівом, більше цінуються 
книги, де власницькі записи вказують на певні зв'язки між 
власником книги та її автором. Виняткову цінність мають 
видання, що мають автографи, підпис автора разом з ім'ям 
одержувача, дарчі записи тощо. Визначення кола колиш-
ніх власників книги та її перебування в бібліотеках різних 
установ додає ваги виданню, робить його більш цінним або 
важливим для користувачів та закладу, який його утримує.

Особливий статус цих документів відображається в елек-
тронному каталозі рідкісних і цінних видань, куди внесено 
дані про маргіналії, автографи, екслібриси, печатки, а також 
відомості про авторів та стан збереженості видань.

Багатою документальною основою для досліджень є ви-
дання з автографами науковців, викладачів Вінницького ме-
дичного інституту, лікарів м. Вінниці, імена яких відомі не 
лише на теренах Поділля. Зокрема, під час опрацювання фон-
ду виявлено книги із особистої колекції Л. І. Малиновського, 
Ю. Я. Фішензона, М. М. Болярського, Л. К. Морейніса, В. О. 
Фоміна, М. К. Венцківського; В. П. Кузнєцова, Г. Г. Бойно-Рад-
зевича, Л. Дарашкевича. Надзвичайно цікаві й прижиттєві 
видання відомих науковців: М. І. Пирогова, Л. І. Малинов-
ського, Ю. Я. Фішензона, В. П. Кузнєцова, В. О. Фоміна, серед 
яких їх дисертації, наукові монографії, дослідження тощо. 

Із вагомих праць Миколи Івановича Пирогова, які зба-
гачують фонд рідкісних книг і рукописів Наукової бібліоте-
ки ВНМУ імені М. І. Пирогова, є видання, які мають світове 
значення та відкрили нову епоху у розвитку хірургії. Варто 
вказати на видання «Хирургическая анатомія артериаль-
ныхъ стволовъ и фасцій» (1881) у перекладі С. Коломніна з 
німецького оригіналу 1840 р. Ця праця відзначена Демидів-
ською премією Петербурзької Академії наук (1841) і до цього 
часу є бібліографічною рідкістю. Книга належить до колекції 
М. М. Болярського, оскільки містить його автограф. 

Знання військово-медичної справи та власний лікар-
ський досвід М. І. Пирогов виклав у знаменитій науковій 
праці «Военно-врачебное дѣло и частная помощь на театрѣ 
войны въ Болгаріи и въ тылу дѣйствующей арміи въ 1877-1878 
гг.» (Ч. 2, 1879). Це видання належить до колекції книг харків-
ського лікаря Ф. М. Траганудакі позаяк на шмутцтитулі має 
власницький рельєфний штамп «Докторъ Францъ Николае-
вичъ Траганудаки».

Наразі частково невідомою постаттю для фахівців бібліо-
теки залишається ім’я М. В. Оксенгорна. Відомо лише, що на 

Анотація. У статті надано відомості про підбірки колекцій визначних медиків Вінниччини у фонді рідкісних і цінних видань Наукової 
бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова. Розглянуто форми ідентифікації видань щодо приналежності до певних колекцій.
Ключові слова: рідкісні та цінні видання, провенієнції, медичне краєзнавство, книжкові колекції, збереження фондів, Наукова бібліотека 
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замовлення лікаря М. В. Оксенгорна у Вінниці на розі сучас-
них вулиць Магістратської та Миколи Оводова у 1907–1909 
роках побудовано прибутковий будинок. Добірка видань 
лікаря налічує понад 30 примірників. Всі видання мають 
власницький штамп «Докторъ М. В. Оксенгорнъ». Окремі 
книги містять ще й штамп «Докторъ Николай Яковлевичъ 
Креминскій» або власницький напис «Изъ числа книгъ сту-
дента Університета Св. Владиміра м. фак. Н. Креминского 
1870.06.08.». Зважаючи на дату створення останнього на-
пису можна припустити, що першим власником видань був 
М. Я. Кремінський.

Відомим лікарем-хірургом Вінниччини початку ХХ ст. 
був Людвіг Іванович Малиновський. Протягом 1905–1917 ро-
ків працював старшим лікарем Вінницької повітової земської 
лікарні. У роки Першої світової війни прифронтова Вінниця 
приймала поранених, що надходили з Південно-Західного 
фронту. В цей важкий час Л. І. Малиновський був головним 
лікарем повітової лікарні, водночас головним лікарем і про-
відним хірургом найпотужнішого шпиталю Подільсько-
го земського комітету. Для потреб шпиталю створив курси 
сестер милосердя, для навчання яких написав підручник 
«Phagedaena vulnerum» (1915), «Догми асептики» (1916). На ос-
танньому виданні є присвята Надії Володимирівні Брусило-
вій, яка була організатором курсів сестер милосердя.

У фонді бібліотеки є документи, об’єднанні у добірку ви-
дань Л. І. Малиновського. Особливо хотілося б відзначити 
5 його прижиттєвих публікацій: «Отчеты Винницкой боль-
ницы. Текущіе факты, теоріи и проблемы въ ученіи о пери-
тонитахъ», « Статистико-хирургическій отчетъ Винницкой 
больницы за 1908, 1909 и 1910 г.г.», «Догмы асептики», «На-
блюденія Винницкой Больницы надъ аппендицитъ-илеуса-
ми», «Phagedaena vulnerum». Всі вони мають авторські при-
святи, печатки тощо. Серед інших 5 видань, що належали 
Малиновському, дисертація І. Ф. Рудницького «Къ вопросу 
объ измѣненіяхъ въ тканяхъ конечностей, подвергавшихся 
замораживанію» з написом «Многоуважаемому товарищу 
Л. И. Малиновскому от автора. Дерпт. 1901 г.», дисертація М. 
Г. Іоффе «Объ измѣненіяхъ нервовъ подъ вліяніемъ массажа» 
з написом «Дорогому Людвигу Ивановичу Малиновскому от 
благодарного автора», «Хирургическая факультетская кли-
ника Императорскаго Университета Св. Владиміра съ 1 ноя-
бря 1844 года по май 1882 года подъ дирекціей Заслуженнаго 
Ординарнаго Проф. В. А. Караваева» з написом «Дорогому 
товарищу и пріятелю доктору Людвигу Ивановичу Мали-
новскому от д-ра С. М.», дисертація С. М. Рубашева «Хирур-
гическое леченіе эмфиземы легкихъ въ связи съ ея патоге-
незом» з написом «Многоуважаемому Людвигу Ивановичу 
Малиновскому от автора».

17 вересня 1934 року відповідно до Указу Народного комі-
саріату Охорони здоров'я України було відкрито Вінницький 
медичний інститут на основі реорганізації колишнього Ві-
нницького фармацевтичного інституту і вечірнього вироб-
ничого інституту та створено клінічні кафедри. Першим 
завідувачем кафедри факультетської терапії у 1934–1939 ро-
ках був Юхим Якович Фішензон, доктор медичних наук, 
професор, який ще задовго до відкриття кафедри працював 
старшим лікарем терапевтичного відділення Пироговської 
лікарні та вінницького госпіталю Всеросійського Земсько-
го Союзу. Він продовжував лікування поранених, яких Л. 
Малиновський переводив у терапевтичне відділення. Про-
цес одужання військових Ю. Я. Фішензон детально описав 
у виданні «Огнестрѣльныя раненія легкихъ въ средней эва-
куаціонной зонѣ» (1916), яке присвятив Л. І. Малиновсько-
му «Людвигу Ивановичу Малиновскому Главному врачу 
Винницкаго Земскаго Госпиталя посвящаю эту работу». 

Тривалість професійних стосунків Л. І. Малиновського і 
Ю. Я. Фішензона підтверджують видання з фонду бібліоте-

ки, які містять інскрипти «Д-ру Мед. Фишензону от автора 
25.2.12» (Л. Малиновський «Отчеты Винницкой больницы. Те-
кущіе факты, теоріи и проблемы въ ученіи о перитонитахъ», 
1911), дарчий напис «Глубокоуважаемому Д-ру Фишензону 
3.02.12» (Л. Малиновський «Наблюденія Винницкой Боль-
ницы надъ аппендицитъ-илеусами», 1911), «Свор. Як. Фишен-
зону 12.02.15» (Л. Малиновський «Phagedaena vulnerum», 1915). 

Підбірку видань з колекції Ю. Я. Фішензона доповнює 
«Нарис санітарного стану сучасного Поділля. З таблиця-
ми та схемою саніт. статист. дослідження у Вінниці» (1929) 
з дарчим написом: «Зам. Председателя Винницкого науч-
ного об’единения врачей д-ру Е. Я. Фишензону от автора. 
21.Х.29. Винница» Аркадія Михайловича Мєркова – видат-
ного вітчизняного вченого у галузі санітарної статистики, 
який протягом 1923-1929 років завідував Старобельським і 
Вінницьким відділами охорони здоров’я. 

До відомих організаторів охорони здоров’я Вінниччини 
належить також Микола Миколайович Болярський, хірург, 
який в роки Першої світової війни працював в Пироговській 
лікарні й водночас очолював Кауфманський шпиталь № 1, 
який розміщувався на території психоневрологічної лікар-
ні. У 1918 р. його призначили завідувачем хірургічного відді-
лення, а протягом 1921-1939 років він очолював Пироговську 
лікарню. Добірка видань, що належали відомому хірургу, 
формувалася поступово. Наразі вона налічує 10 книг. Сюди 
входять видання ідентифіковані за штампом лікаря, його 
автографом, дарчими написами: від колег «Глубокоуважае-
мому Николаю Николаевичу Болярскому на память от при-
знательной пациентки-коллеги В. Бачинской 11 мая 1920 г.»; 
від науковців «Глубокоуважаемому Николаю Николаевичу 
Болярскому от автора Киев»; студентів «Глубокоуважаемому 
дорогому Профессору Н. Н. Болярскому студ. Л. Гаген фев-
раль 1937 г. Винница» тощо.

У 1897 році було відкрито Вінницьку окружну психоне-
врологічну лікарню. З перших днів діяльність лікарні пов'я-
зана з іменами багатьох видатних психіатрів, які зробили 
значний внесок в психіатричну науку і практику – В. П. 
Кузнєцов, Г. Г. Бойно–Родзевич, Л. Л. Дарашкевич. У фонді 
рідкісних видань і рукописів наукової бібліотеки є видання, 
які належали відомим науковцям. Серед них дисертація на 
ступінь доктора медицини директора лікарні Василя Петро-
вича Кузнєцова «Объ измѣненіяхъ въ центральной нервной 
системѣ въ зависимости отъ искусственно вызванной ги-
переміи» (1888) з авторським написом «Глубокоуважаемому 
товарищу Альфонсу Феликсовичу Эрлицкому отъ автора». 
Інший напис «Изъ книг студента Василія Кузнецова» на 
дисертації Кашеварової-Руднєвої В. «Матеріалы для патоло-
гической анатоміи маточнаго влагалища» (1876) та власниць-
кий напис «Студента Василия Кузнецова» на титульному ар-
куші (Кёнигъ Франц. Руководство къ частной хирургіи. Т. 1., 
1876; Т. 2. Ч.1, 1879) свідчать про її належність В. П. Кузнєцову.

Заслуговують на увагу видання із власницьким написом 
Георгія Георгієвича Бойно–Родзевича, відомого психіатра, 
доктора медицини, який зробив вагомий внесок в розвиток 
психоневрологічної допомоги населенню Вінниччини та 
увійшов в історію Вінницького медичного інституту як один 
із ініціаторів заснування першого медичного закладу на По-
діллі. Протягом 1908–1928 років він працював директором 
Вінницької психіатричної лікарні, з 1928 р. завідував медич-
ною частиною лікарні, а згодом став її науковим консультан-
том. Георгій Георгійович викладав в педагогічному інститу-
ті, у психоневрологічному технікумі на базі психіатричної 
лікарні. У фонді бібліотеки є 12 видань, що належали нау-
ковцю, які ідентифіковано за власницьким написом «Г. Бой-
но–Родзевич» на форзаці або літерами «Г. Б.–Р» на корінці. 
Серед них оригінальні видання та переклади французьких 
та німецьких авторів, твори Герберта Спенсера тощо. 



Матеріали ХХ-ї ювілейної міжнародної науково-практичної конференції • 19–20.05 2021 р. • Київ–Ужгород

25

У Науковій бібліотеці Вінницького національного ме-
дичного університету імені М. І. Пирогова зберігається 
рідкісна книга – трактат Корнелія Цельса «De medicina» 
(1748). Цінності книзі додає власноручний напис «1887 Leon 
Daraszkiewicz», розміщений на форзаці. Він належить Леону 
Дарашкевичу психіатру, доктору медицини, який протягом 
1898–1931 років працював у Вінницькій окружній психіа-
тричній лікарні: спочатку на посаді молодшого ординатора, 
у 1909 р. – старшого ординатора, згодом – завідувача медич-
ної частини. У 1928 р. його обрали заступником головного 
лікаря, а з 1929 р. – головним лікарем Вінницької психіа-
тричної лікарні, був співзасновником психоневрологічного 
технікуму при лікарні. Ймовірно, він став власником цього 
видання ще за часів навчання у Дерптському університеті та 
бережно зберігав протягом всього життя. 

На полицях рідкісного фонду зберігається багато видань 
із бібліотеки Льва Констянтиновича Морейніса професора, 
хіміка-фармацевта, першого завідувача кафедри фармако-
логії ВНМУ. У 1917–1918 рр. очолював фармацевтичний відділ 
Міністерства народного здоров’я і попечительства Україн-
ської народної республіки. У 1918 р. увійшов до складу під-
комісії у справах реформування медико-санітарних справ в 
Україні. У 1919 р. був консультантом головного управління 
Червоного Хреста, у 1920–1921 рр. очолював фармацевтичний 
відділ Подільської губернії. З 1922 р. Л. К. Морейніса було 
призначено першим завідувачем кафедри фармацевтичної 
хімії Вінницького фармацевтичного технікуму, займав поса-
ду завідувача навчальної частини інституту-технікуму. 

Професор Л. К. Морейніс був високоосвіченою людиною 
та прекрасним викладачем, мав великий досвід педагогічної 
роботи. Понад 30 книг з його автографом доповнюють ко-
лекцію цінного фонду бібліотеки. Характер книг, що нале-
жали Морейнісу, визначається спеціальністю власника – це 
книги з хімії, прижиттєві видання Д. І. Менделеева «Орга-
ническая химія» (1861), «Основы химіи» (1889), твори М. В. 
Ломоносова (1934), Ю. Трапп «Краткая фармакогнозія» (1881), 
В. А. Тихомиров «Курсъ фармаціи» (1895), Е. Маннгейм «Су-

дебная химія» та ін. цікаві видання.
В бібліотеці зберігається дисертація «Къ вопросу о раз-

витіи жировой ткани у нѣкоторыхъ млекопитающихъ» 
(1917) на ступінь доктора медицини Василя Омеляновича 
Фоміна, першого професора кафедри гістології і ембріоло-
гії Вінницького медичного інституту, який протягом 1934–
1940 років очолював названу кафедру. Цінності виданню 
додає інскрипт «В библиотеку Винницкого Гос. Медицин-
ского Института от автора». Належність інших 6 видань 
професору В. О. Фоміну визначено за дарчими написами, 
здебільшого від авторів видань, що свідчить про його авто-
ритет в колі наукової спільноти: «Многоуважаемому другу 
Василию Емельяновичу Фомину на добрую память от ав-
тора [Николая Несмѣянова]. февр. 1906.», «Глубокоуважае-
мому Василію Емельяновичу Фоміну от младшего автора», 
«Василію Емельяновичу Фомину отъ автора [Статкевичъ П. 
Г.]. Москва 27.1.1906», та ін.

Досліджуючи фонд рідкісних і цінних видань виявлено 
ряд книг із бібліотеки М. К. Венцківського, доктора медич-
них наук, професора, який протягом 1956–1961 років очолю-
вав кафедру акушерства та гінекології Вінницького медич-
ного інституту. Всі книги ідентифіковано за штампом «З 
книгозбірні професора М. К. Венцківського». Серед 12 книг 
із його колекції надзвичайно цінними є видання: Schauta 
Friedrich «Учебникъ акушерства» (1909), Fritsch Heinrich 
«Женскія болѣзни» (1903), Skutsch Felix «Оперативное аку-
шерство» (1903), Буммъ Эрнстъ «Руководство по акушерству» 
(1922) та ін.

Науково-дослідна робота бібліотеки стосовно вивчення 
медичної спадщини, що формувалася століттями, продов-
жує набирати ваги. Кожне видання неповторне, є джерелом 
нових досліджень, які дають можливість зберегти пам’ять 
про історичні постаті визначних медиків Вінниччини та їх 
наукові здобутки. В свою чергу перед фахівцями бібліотеки 
щоразу виникають нові й важливі завдання виявлення, оп-
рацювання й забезпечення доступу до книжкової спадщини 
бібліотеки.
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Інформаційні технології – це ключ у безмежний інфор-
маційний простір, це головний інструмент, що робить 

бібліотеку сучасною, доступною, потрібною і знаною в 
усьому світі. Національна наукова медична бібліотека 
України (ННМБУ) – провідна науково-інформаційна уста-
нова у сфері охорони здоров'я, що зберігає одну з найбіль-
ших у Європі систему фондів літератури медико-біологіч-
ного спрямування – понад 1 млн 600 тис. примірників 35 
мовами світу. 

Сьогодні ННМБУ забезпечує доступ до світових інфор-
маційних ресурсів і на основі впровадження новітніх тех-
нологій здійснює забезпечення інформаційних потреб всіх 
категорій спеціалістів галузі охорони здоров’я, а також спе-
ціалістів суміжних галузей знань на засадах доступності, 
оперативності та комфортності.

Надійний шлях інтегрування ННМБУ в світовий інфор-
маційний простір – більш ретельний моніторинг інформа-
ційного ринку, створення нових документально-інформацій-
них продуктів, транспортування знань, тобто забезпечення 
доступу до світових електронних баз даних, вдосконалення 
каналів доступу до послуг, поступове впровадження новіт-
ніх засобів зв’язку та телекомунікацій. Інноваційним змінам 
підлягають соціальні відносини, сервіс. Сьогодні, коли багато 
чого виходить у віртуальний світ: книги, читачі, послуги, кар-
динально змінюється характер відношень між бібліотекою і 
користувачем, активно використовуються методики дистан-
ційного надання інформаційних послуг, за якими майбутнє. 
Розширення складу документального потоку на різних носіях 
інформації, створення сучасного електронного інформацій-
ного продукту, вдосконалення всієї пошукової системи зу-

мовлюють корінні зміни у всіх сферах бібліотечної діяльності 
Бібліотеки, визначають її сучасну інфраструктуру. [2] 

Шлях бібліотеки до створення інформаційно-комуні-
кативного центру медичної галузі бере свій початок в 90-ті 
роки ХХ століття і він тісно пов’язаний з міжнародною ді-
яльністю. У 1992 році завдяки співпраці з Громадською ор-
ганізацією «ОСВІТА» бібліотека стала учасником Канадій-
ського проєкту «Освіта» медичного університету Альберти 
(Едмонтон, Канада). Тоді вперше були закуплені і підключе-
ні до Інтернету комп’ютери.

21 травня 2002 року ННМБУ отримала можливість 
встановити сучасне технічне обладнання та створити ін-
формаційно-комп’ютерний центр. Завдяки безкорисли-
вій матеріальній допомозі Міжнародного ротарійського 
руху – Міжнародного Ротарі-клубу медичного університе-
ту Саппоро (Японія), Ротарі-клубів Німеччини, Австралії, 
України, а також австралійської фундації допомоги дітям 
Чорнобиля бібліотека отримала потужний сканер, 2 прин-
тери і комп’ютери для користувачів. 

У 2002 році було створено перший вебсайт ННМБУ.
Важливою подією для бібліотеки стало започаткування у 

2011 році проекту «Польська медична бібліотека у Києві іме-
ні Збігнєва Реліги» за партнерської співпраці з Посольством 
Республіки Польща в Україні. В межах цього проекту ННМ-
БУ в 2017 році отримала 96 комп’ютерів.

Ці події дали змогу значно розширити доступ медичних 
працівників України до найсучаснішої світової інформації.

Колеги з Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського для створення привабливого сучасного ін-
формаційного простору розробили сервіс-орієнтовану 
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Національної наукової медичної бібліотеки України

м. Київ

СТВОРЕННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
БІБЛІОТЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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модель обслуговування користувачів, запорукою якої ви-
ступає єдність взаємопов’язаних компонентів: бібліотеч-
но-інформаційний ресурс (актуальний документальний 
фонд) з чітко налагодженим механізмом комплектування, 
збереження та надання широкого спектра традиційних 
сервісних послуг; деталізований методологічний супро-
від (нормативно-методичне та регламентне забезпечення 
у вигляді затверджених правил, положень, інструкцій); 
досвідчений бібліотечний персонал (достатня кількість 
бібліотечних фахівців-посередників між наявним біблі-
отечно-інформаційним ресурсом користувачем як фі-
зичним так і віддаленим); сучасна матеріально-технічна 
та технологічна база для оптимального використання 
інформаційно-комунікаційних технологій; відповідне 
програмно-технологічне забезпечення; вебпортал з вихо-
дом в Інтернет та доступом до соціальних мереж (бібліо-
течних співтовариств); організація власних електронних 
бібліотечно-інформаційних ресурсів, послуг, продуктів та 
вебсервісів та їх популяризація на бібліотечному сайті й у 
соціальних мережах. [5]

ННМБУ має в наявності всі компоненти сервіс-орієн-
тованої моделі. ННМБУ зареєстрована в найпопулярнішо-
му пошуковому сервісі Google і в Путівнику бібліотеками 
України. Онлайн-сервіс «Бібліотека для тебе» розроблено 
ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Путівник містить 
детальну інформацію, а саме, що користувачі ННМБУ ма-
ють доступ до площі 2500 м², Інтернет як із 25 стаціонарних 
комп'ютерів, встановлених у бібліотеці, так і з власних ноут-
буків, планшетів чи інших пристроїв через бездротовий ін-
тернет WiFi. [4]

  
     
  

Вебсайт ННМБУ – це невід’ємний інформаційний про-
стір бібліотеки, що успішно функціонує вже майже 20 років. 
За цей час його неодноразово було оновлено. У Всеукраїн-
ському конкурсі бібліотечних інтернет-сайтів Української 
бібліотечної асоціації 2014 року сайт ННМБУ було визнано 
найкращим. У 2018 році – здійснено редизайн сайту, наразі 
триває черговий етап технологічного удосконалення. [1]

Інформація на сайті ННМБУ доступна українською, анг-
лійською і польською мовами, за статистикою середня що-
денна кількість відвідувань становить близько 800 користу-
вачів.

Архітектура вебсайту бібліотеки і його дизайн функціо-
нальні і зручні у використанні як з комп’ютера так і з смарт-
фону.

Стержнем бібліотечно-інформаційного ресурсу біблі-
отеки є електронний каталог. На сайті він доступний для 
користувачів бібліотеки у режимі 24/7. Окрім електронного 
каталогу із друкованими фондами бібліотеки можна озна-
йомитись через базу «Нові надходження» та за тематичними 
категоріями через «Віртуальні книжкові виставки».

Основою забезпечення сучасних інформаційних по-
треб користувачів є надані послуги. ННМБУ пропонує до-
ставку документів, екскурсії, інформаційні довідки, визна-
чення кодів за Універсальною десятковою класифікацією 
(УДК) на статті та автореферати дисертацій з медицини та 
суміжних наук.

Доступ до світових інформаційних ресурсів ННМБУ про-
понує користувачам у зручний спосіб: 38 ресурсів відкрито-
го доступу – вільно через сайт (Acronym Finder, Afrikan Index 
Medicux, Bioline International, BioMed Central, BioProject, 
BioSystems, Bookshelf та ін.); 18 ліцензованого – можли-
во отримати з комп'ютерів у приміщенні бібліотеки (AHFS 
Consumer Medication Information (EBSCO), EBSCO – Academic 
Search Premier, Library, Information Science & Technology 
Abstracts (LISTA), Наукова періодика України (URAN), Наукова 
періодика України (НБУВ) та ін.) і ресурси платного доступу 
(BioOne, Hinari). 

Бібліотека надає широкий спектр послуг із копіювання 
та друку матеріалів: користувачі можуть зробити паперову 
чи цифрову копію матеріалів, записати файли на флеш-но-
сії чи роздрукувати документи. Цифрові копії також можуть 
бути надіслані на е-пошту користувача.

Унікальною для бібліотек є послуга ННМБУ «Фахові 
двосторонні письмові та усні переклади», а також «Редагу-
вання перекладів науково-медичної літератури і документів 
іноземними мовами».

Сучасні інформаційні технології потребують постійно-
го оновлення, тому перед фахівцями ННМБУ стоїть нелегке 
завдання тримати темп змін і удосконалювати організацій-
но-технологічні процеси відповідно запитам суспільства. 

Вже стали традиційними проведення професійних фору-
мів у режимі онлайн і офлайн. У 2020 році в ННМБУ вперше 
було проведено інтернет-конференцію «Медичні бібліоте-
ки України: досвід, традиції, інновації» спільно з Науковою 
бібліотекою Харківського національного медичного універ-
ситету, Науковою бібліотекою Національного фармацевтич-
ного університету та Секцією працівників медичних бібліо-
тек Української бібліотечної асоціації. 

Всі матеріали конференції викладено на сайті ННМБУ у 
відкритому доступі.

Слід зазначити, що головною перевагою інтернет-кон-
ференції є можливість дистанційної взаємодії віддалених 
територіально учасників для обговорення актуальних тем. 
Серед інших – доступність розміщених матеріалів, широке 
географічне охоплення аудиторії, економія фінансових ко-
штів і часу, пошук однодумців, створення професійної спіль-
ноти на тематичному порталі або сайті.» [3]

У 2020 році фахівці ННМБУ розпочали серію онлайн-ве-
бінарів, зокрема для користувачів світових інформаційних 
ресурсів. У співпраці з Іриною Тиханковою, к. б. н., фахівцем 
з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання «Clarivate 
Analitics» у 2020–2021 рр. було проведено вебінари, на яких 
знайомили учасників з можливостями компанії Clarivate, 
що є актуальними для медичних і біомедичних досліджень. 
Їх трансляція відбувалася на сторінці ННМБУ у Фейсбук і 
була доступною і безкоштовною.

У 2021 році ННМБУ продовжила напрацьовувати дос-
від проведення онлайн-заходів. 21 березня у співпраці з 
ВГО «Українська бібліотечна асоціація», а саме Секції пра-
цівників медичних бібліотек і партнерської підтримки 
кафедри загальної і медичної психології Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця відбулася 
відкрита онлайн-лекція «Постковідні синдроми: гендерні 
та вікові аспекти» Михайла Матяша, доктора медичних 
наук, професора, заслуженого лікаря України, завідуючо-
го кафедрою загальної і медичної психології НМУ імені 
О. О. Богомольця.

Інформація про ННМБУ в онлайн-сервісі 
«Путівник бібліотеками України»
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Онлайн-вебінар «Медичний кластер баз даних пошу-
кової платформи EBSCO host» відбувся 8 квітня 2021 року у 
співпраці з Асоціацією Інформатіо-Консорціум і Олексієм 
Васильєвим, координатором програм eIFL.net в Україні. 

Сьогодні вже не виникає сумнівів, що розповсюджувати 
інформацію в зручний і швидкий спосіб, а також рекламу-
вати діяльність бібліотеки допомагають інструменти соці-
альних мереж. Такою ефективною платформою є Фейсбук, 
де бібліотека публікує новини, події, інформацію про нові 
видання і надходження, графік роботи, комунікує з коле-
гами і користувачами, поширює фото- та відеоматеріали 
та отримує зворотній зв’язок у вигляді лайків і коментарів. 
Цей напрям роботи є відносно новим і вимагає від фахівців 
бібліотеки напрацювання нових навиків щодо наповнення 
якісного цікавого контенту, створення унікальних дописів, 
яскравих інфоприводів і залучення користувачів до своєї 
спільноти. Станом на 29.03.2021 на новини від ННМБУ під-
писано 1643 людини, відбувається зростання інтересу і фіксу-
ється динаміка відвідуваності сторінки. За даними статисти-
ки з березня 2020 року по березень 2021 сторінку ННМБУ у 
Фейсбук вподобало +205 людей, підписалося на новини +283 
і відмітили відвідування +63 користувачі. 

QR-код – ця інформаційна технологія використана у 
новому банері ННМБУ для миттєвого зчитування інформа-
ції про бібліотеку та її послуги користувачами через смарт-

фон. Банер розташовується у холі бібліотеки, біля реєстра-
ції, й користується популярністю через легкість і зручність 
нового сервісу.

До ювілею ННМБУ інформаційний простір доповнився 
великим фотопроєктом під назвою «З минулого в майбут-
нє» – експозицією про 90-річний шлях діяльності, що роз-
міщено у виставковій залі бібліотеки. Це 10 полотен, що 
символічно стилізовані під сторінки раритетного фоліанту 
про історію та життя бібліотеки. Кожен із них розкриває 
віхи розвитку і етапи становлення книгозбірні, має назву 
і влучну цитату, а також унікальні світлини подій і людей. 
Ознайомитися з експозицією виставки онлайн можуть всі 
бажаючі і віддалені користувачі на сайті бібліотеки. 

Нову локацію – фотозону з книжковим годинником і 
зручними кріслами для спілкування, селфі та відпочинку 
користувачів облаштовано творчими зусиллями фахівців 
бібліотеки. Спеціально для годинника було виготовлено 
макети виданих бібліотекою книг в техніці пап’є-маше.

Впровадження сучасних інформаційних технологій – це 
завдання, над яким потужно працює адміністрація і колек-
тив ННМБУ, але головне її надбання – це традиції духовнос-
ті, культури і освіченості, започатковані першими господа-
рями приміщення бібліотеки – меценатами Терещенками й 
достойно відтворені та продовжені в сучасному інформацій-
ному просторі фахівцями бібліотеки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.  Національна наукова медична бібліотека України [Електронний ресурс]. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://library.gov.ua/ (дата звер-

нення: 24.03.2021)
2.  Остапенко Т. А. Літопис успіху: пошуки і знахідки. Національна наукова медична бібліотека України: історія довжиною у 90 років / Т. А. 

Остапенко // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 травня 2020 р. – Київ; 
Харків, 2020. – С. 7–22.

3.  Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації / Тетяна Павленко// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 
Київ, 2020, №2 (20). – С. 32–34.

4.  Путівник бібліотеками України LIB4YOU [Електронний ресурс]. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://lib4you.org.ua/ (дата звернення: 24.03.2021)
5.  Туровська Л. Сервіс-орієнтована модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій / Леся Туровська // Біблі-

отечний форум: історія, теорія і практика. – Київ, 2020, №4 (22). – С. 2–4.

Фрагмент банера ННМБУ з QR-кодами Одна із авторок макетів книг у фотозоні ННМБУ

Анонси онлайн-заходів ННМБУ у Фейсбук і на сайті 

Експозиція фотопроєкту «З минулого в майбутнє» в ННМБУ
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Незворотні зміни в нашому суспільстві суттєво позна-
чаються і на роботі, і самому існуванні багатьох галу-

зей не лише промисловості та сільського господарства, а й 
науки і культури. Скоріше науки і культури в перщу чергу. 
Час покаже, чи були ці зміни на користь, наразі, Україна по-
ступово позбувається такого «непотрібу» як медичні біблі-
отеки. І це не якісь там допотопні хати-читальні, це великі 
бібліотечно-інформаційні центри з питань медицини. ми 
поступово втрачаємо і цінні фонди медичної літератури, які 
знищуються в «упованії» на Інтернет, і великий пласт історії 
медицини, дослідження якої багато років поспіль здійсню-
ють фахівці обласних медичних бібліотек, і яким, навряд чи 
буде перейматись заклопотана сьогоденними проблемами 
медична громада.

Сучасне реформування системи охорони здоров’я має на 
меті більш оптимальне використання ресурсів, підвищення 
якості надання медичної допомоги населенню. Ці питання 
напряму залежать від рівня підготовки медичних спеціаліс-
тів, вміння володіти сучасними методами діагностики ліку-
вання та профілактики захворювань, застосування найно-
віших досягнень медичної науки. У вирішенні цих завдань 
не останнє місце належить саме медичним бібліотекам, які 
багато років здійснюють бібліотечно-інформаційне забез-
печення медичних працівників усіх рівнів. 

Для більш наочного уявлення масштабів втрат, коротко 
зупинюсь на тих спільних проєктах, які здійснювали бібліо-
теки впродовж багатьох десятків років.

В основу діяльності наукових медичних бібліотек в усі 
часи було покладено максимально повне задоволення ін-
формаційних потреб користувачів, виконання їх запитів, 
оперативне інформування про все нове і прогресивне в ме-
дицині та суміжних науках. Крім того, пріоритетним завж-
ди залишалось накопичення, використання та збереження 
галузевих фондів бібліотеки. 

З метою більш раціонального використання бюджетних 
коштів, необхідності обміну інформацією, медичні бібліоте-
ки України будують свою роботу на основі скооперованого 
взаємовикористання бібліотечних ресурсів, організації на-
уково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-ме-
тодичної роботи. Для більш ефективного вирішення цих 
завдань, вони координують та кооперують свою роботу. З 
метою більш якісного поповнення фондів, підтримуються 
ділові зв’язки з колегами як у своїх містах, так і з медични-
ми бібліотеками всієї України та інших систем, залучаються 
спонсори, книготоргові організації. 

У 2004 р. заснуванням на базі ННМБ України Корпорації 
медичних бібліотек з предметизації та наукового опрацю-
вання медичних періодичних видань, було покладено осно-
ву створенню єдиної бази даних «Зведеного електронного 
предметного каталогу медичних бібліотек України». 

Інтенсивне впровадження в повсякденне життя інфор-
маційних технологій, активне використання інтернет-ре-
сурсів, змінили сам підхід до інформаційно-бібліотечного 
забезпечення. А з огляду на виклики, які постали перед сус-
пільством через карантинні обмеження, спричинені панде-
мією COVID-19, бібліотеки перебудували свою роботу з мак-
симальним використанням дистанційних форм. Повністю 
перейшли на дистанційне обслуговування наукові бібліоте-
ки медичних вишів.

Стало нормою надання онлайнового доступу до всіх сфер 
бібліотечно- інформаційної діяльності, електронних повно-
текстових баз даних. На вебсайтах бібліотек розміщується 
інформація про нові надходження, інформаційно-бібліо-
графічні видання, рекомендаційні покажчики. Стало мож-
ливим на сторінках в соціальних мережах налагодження 
спілкування з віртуальними користувачами, для надання 
консультацій, організації досліджень, оперативного реагу-
вання на їх потреби та зауваження.

Анотація. У статті висвітлено стан діяльності мережі медичних бібліотек України, запровадження дистанційних форм, корпоративна 
робота, реорганізація та ліквідація обласних наукових медичних бібліотек.
Ключові слова: наукові медичні бібліотеки, бібліотечно-інформаційне забезпечення, реорганізація.
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Інформування керівників закладів охорони здоров’я 
і зворотний зв’язок з користувачами здійснюється елек-
тронною поштою, через соціальні мережі, використову-
ються інтерактивні форми спілкування через Skype, Viber, 
Telegram, SMS-розсилку.

Крім вузькоспеціальних напрямів, інформування здійс-
нюється також за основними соціальними темами: «Рефор-
мування сфери медицини», «Менеджмент в охороні здо-
ров’я», «Медицина надзвичайних ситуацій», «Що потрібно 
знати про коронавірус» тощо. Для більш широкого інформу-
вання про нову фахову періодику бібліотеки відправляють 
інформацію на електронні скриньки лікувальних закладів, 
організовують онлайнові огляди нових надходжень. 

Налагоджують свою роботу бібліотеки ДЗ «Луганський 
державний медичний університет у м. Рубіжне та у м. Кро-
пивницькому – Донецького національного медичного уні-
верситету, де створено умови для використання не лише 
локальної, а й глобальної мереж. Працівниками Донецького 
НМУ формується комплекс власних електронних наукових 
та навчальних ресурсів. Бібліотека, активно співпрацюючи 
з іншими науковими бібліотеками та установами. Участь у 
проєкті Української бібліотечної асоціації «Розвиток бібліо-
тек переміщених університетів як центрів підтримки освіт-
нього та наукового процесів» за фінансової підтримки По-
сольства США в Україні, дало змогу отримати комп’ютерне 
обладнання та впровадити АБІС.

Вдало поєднала функції наукової бібліотеки медичного 
учбового закладу та наукової медичної бібліотеки – методич-
ного центру наукова бібліотека Черкаської медичної академії 
(ректор – Губенко І. Я., директор бібліотеки – Діхтярук Л. П.). 
Як єдина галузева бібліотека області – вона залишилась по-
тужним інформаційним ресурсом не лише для слухачів ака-
демії, а й для медичних працівників всієї області.

Діяльність медичних бібліотек України спрямована не 
лише на якісне та оперативне обслуговування користувачів, 
а й на збереження досягнень попередніх поколінь. Одним з 
пріоритетних напрямів їх роботи є медичне краєзнавство. 
Впродовж багатьох десятиріч бібліотеки активно здійсню-
ють роботу, спрямовану на виявлення, збір та розповсю-
дження знань про історію медицини краю, відродження 
національної культури та збереження медичної спадщини. 
Накопичуються та систематизуються унікальні матеріали 
про розвиток медичної науки та охорони здоров’я в Україні, 
про видатних медиків, їх внесок у розвиток світової меди-
цини.

Медичне краєзнавство популяризується бібліотеками в 
інтернет-середовищі, створюються власні блоги та сторінки 
в соціальних мережах. Бібліотеки мережі подають в ННМБ 
України краєзнавчі матеріали в електронному форматі 
для включення їх до зведеної картотеки «Охорона здоров’я 
України» та покажчики, видані впродовж року бібліотека-
ми про видатних медиків краю. Використовуючи унікальну 
бібліографічну базу медичних бібліотек з історії медицини 
та охорони здоров’я, було створено фундаментальні покаж-
чики: “Історія медицини та охорони здоров’я України», «Ме-
дичні працівники України, удостоєні почесних звань». На 
сайтах обласних департаментів охорони здоров’я публіку-
ються матеріали до ювілейних дат фундаторів та визначних 
особистостей медицини краю. В довгостроковій програмі 
«Документальна пам’ять України» Національною науковою 
медичною бібліотекою України, спільно з провідними ме-
дичними бібліотеками мережі, було започатковано проєкт 
“Медична Україніка як складова частина документальної 
пам’яті України”. Традиційними для обласних наукових ме-
дичних бібліотек країни є видання покажчиків «Охорона 
здоров'я…області», «Наукові публікації лікарів … області», ка-
лендарі знаменних і пам’ятних дат. Для зведеної бази даних 

«Охорона здоров’я України» кожна обласна наукова медична 
бібліотека подає до Національної наукової медичної бібліо-
теки України необхідні відомості свого регіону. 

У 2011 році ННМБ України було започатковано серію 
«Імена в медицині у відгомоні часу», продовжується серія 
видань «Славетні імена української медичної книги: медич-
ні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії», 
біобібліографічних словників енциклопедичного харак-
теру серії “Медична біографістика”, над створенням якого 
активно працюють і провідні медичні бібліотеки України. 
Створено і поповнюється відкритий електронний архів (ре-
позитарій), де розміщуються матеріали, надані медичними 
установами та науковцями України для довготривалого збе-
рігання. 

До свого 90-річного ювілею Національна наукова медич-
на бібліотека України видала збірку біографічних нарисів 
«Славна когорта фахівців медичних бібліотек України», тим 
самим віддавши шану працівникам медичних бібліотек, які 
вкладали у свою справу не лише сили і час, а й часточку своєї 
душі, створивши потужну систему бібліотечного інформу-
вання медичної науки, освіти та охорони здоров’я України.

Донедавна, бібліотечно-інформаційне забезпечення ме-
дичних працівників України, крім ННМБУ, здійснювало 24 
обласні наукові медичні бібліотеки, які були методичними 
центрами для медичних бібліотек своєї області. Учбовий та 
науковий процеси інформаційно забезпечують 19 наукових 
бібліотек медичних університетів та академій, 81 бібліоте-
ка медичних коледжів та 34 бібліотеки науково-дослідних 
інститутів системи Міністерства охорони здоров’я та Наці-
ональної академії медичних наук України. Практикуючих 
лікарів у лікувальних закладах обслуговували понад 200 лі-
карняних бібліотек. 

Обласні наукові медичні бібліотеки України були інфор-
маційними центрами з комплексом сучасних послуг, місцем 
для навчання, отримання нової інформації, ділових і мис-
тецьких зустрічей медиків. 

Наразі, у більшості областей України відбуваються про-
цеси реорганізації та ліквідації бібліотек. Не оминула ця 
доля і обласні медичні бібліотеки. З 2020 року бібліотеч-
но-інформаційне забезпечення медичних громад здійсню-
ють 8 обласних наукових медичних бібліотеки (Івано-Фран-
ківська, Кропивницька, Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська та Чернігівська). До обласних 
центрів громадського здоров’я приєднано залишки Закар-
патської, Одеської, а віднедавна і Дніпровської обласних ме-
дичних бібліотек. Разом з тим, з 1 липня 2021 р. Постановою 
КМ України від 17 лютого 2021 р. №106 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 
2019 р. №1121» працівники центрів громадського здоров’я пе-
реводяться до лабораторних центрів Міністерства охорони 
здоров’я або їх правонаступників. Подальша доля бібліотек, 
віднесених до центрів громадського здоров’я залишається 
невизначеною. 

Львівську обласну наукову медичну бібліотеку передано 
Львівському інституту медсестринства, левову частину фон-
ду – списано. 

У Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Херсон-
ській областях бібліотечно-інформаційне забезпечення ме-
диків здійснюють відділи медичної літератури обласних уні-
версальних наукових бібліотек, в які реорганізовано обласні 
медичні бібліотеки. 

Варто зазначити також, що у всіх випадках реорганіза-
ції, значну частину фондів медичних бібліотек, часто уні-
кальних, просто списано і фактично знищено. 

В цій ситуації Інтернет, на який уповають прихильни-
ки знищення бібліотек, проблему не вирішить. Дійсно, тут 
можна швидко знайти потрібну інформацію чи довідку, од-
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нак, ґрунтовні видання, кваліфікований доступ до вітчизня-
них та зарубіжних баз даних може надати лише бібліотека. 
У світі тотальної інформатизації, друкований документ за-
лишається найбільш надійним, глобальним та якісним дже-
релом інформації. 

Медичні працівники, це та категорія користувачів ін-
формації, яка потребує особливої уваги і ставлення. Від їх 
інформованості і компетентності залежить здоров´я кож-
ного з нас. І зараз дуже важливо, щоби цінні інформаційні, 
бібліографічні, історичні, комунікативні напрацювання об-
ласних медичних бібліотек були використані ефективно.

В нинішній ситуації, від спільних дій бібліотек різно-
го підпорядкування залежить не знизити якісний рівень 
обслуговування медичних працівників, не залишити ме-
дичну галузь без якісної бібліотечно-інформаційної під-
тримки. 

Обласні медичні бібліотеки мали авторитет серед своїх 
користувачів і варто не знехтувати їх напрацюваннями, а 
використати з користю і для читачів і для бібліотеки, адже 
в якісному медичному обслуговуванні зацікавлені всі гро-
мадяни України, незалежно від регіону та відомчої прина-
лежності.
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У травні 2019 р. до бібліотеки від керівництва університету 
несподівано надійшла пропозиція взяти участь у конкурсі 

«Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади». Часу для подачі документів на кон-
курс залишалося обмаль: лише два дні, та й досвіду в цьому 
напрямі ще не було. Утім, усі вимоги участі у конкурсі були 
виконані. Кожен проєкт великий або малий залежно від на-
пряму підпорядковувався тому чи іншому департаменту місь-
кої ради. Малий проєкт бібліотеки за назвою «Вінниця – місто 
послідовників М. І. Пирогова», який передбачав видання од-
нойменної книги, підпорядковувався департаменту марке-
тингу міста та туризму, який допомагав скласти кошторис і 
надавав відчутну підтримку в організації видання. 

Перемога не дісталася легко. Хвилювання не вщухали аж 
до оголошення результатів конкурсу. Насамперед, право на 
участь у голосуванні потрібно було вибороти під час ярмарку 
проєктів, який відбувся у приміщенні муніципального Хабу 
«Місто змістів». Запитання сипалися зусібіч: а чи достатньо 
матеріалів для створення книги; а чи не буде зауважень щодо 
плагіату; а чи буде видання доступне для пересічних меш-
канців міста та багато інших. Аргументовані й чіткі відповіді 
були надані на всі запитання: фонд бібліотеки достатній для 
висвітлення теми; краєзнавча робота в бібліотеці проводить-
ся на належному рівні, матеріалів зібрано багато; плагіат ви-
ключено, адже працюємо з першоджерелами; книга надійде 
до бібліотек міста та буде представлена в електронному ви-
гляді на сайті видавництва і т. д. Невдовзі експертна група 
конкурсу «Бюджет громaдських ініціaтив Вінницької міської 
ОТГ» визнaчила 36 малих та великих проєктів (із 67 поданих 
загалом), які були допущені до загальноміського голосування, 
у т. ч. проєкт бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова. 

Наступним етапом було рекламування: на сторінках 
місцевих періодичних видань, зокрема газети колективу 
університету «Молодий медик»; на сайті міської Ради; від-

бувалося ознайомлення з матеріалами та обговорення в со-
ціальних мережах.

Восени 2019 р. за проєкт «Вінниця – місто послідовни-
ків М. І. Пирогова» мешканці міста віддали 665 голосів. Було 
приємно бачити в списках серед тих, хто підтримав нас не 
лише прізвища колег і студентів, а й зовсім незнайомих лю-
дей: містяни вірили в нас і хотіли бачити результат проєкту. 
За їхньої підтримки Наукова бібліотека ВНМУ імені М. І. Пи-
рогова виграла конкурс і отримала фінансування на видання 
книги в сумі 196 225 гривень. Загалом перемогу здобули 12 
проєктів, які, згідно з умовами конкурсу, необхідно було ре-
алізувати впродовж 2020 р. Отож до кінця року книга мала 
вийти з друку. Вже в травні рукопис слід було надіслати до 
вінницького видавництва «Нова книга», з яким було укладе-
но угоду. Тому робота над її підготовкою розпочалася одразу 
після отримання результатів конкурсу і була напруженою. Ав-
торський колектив у складі О. Юрчишиної, Н. Кравчук, Л. Су-
харєвої, М. Мельник, В. Коваленко, Я. Бондарчук, Г. Біловус 
приступив до написання тексту. Науково-популярне видання 
вимагало не лише логічного викладу матеріалу, але й досто-
вірного викладення фактів та подій, дат; відображення жит-
тєвого шляху персоналій по можливості в максимально пов-
ному обсязі; відображення наукових досліджень, досягнень 
кожної персоналії, її внеску в розвиток медицини та охорони 
здоров’я в історії краю, країни та світу; нагородження держав-
ними відзнаками та вшанування її пам’яті; а також складання 
пристатейних бібліографічних списків літератури.

Стали в нагоді матеріали й документи Наукової бібліо-
теки ВНМУ, зокрема сектору рідкісних книг та рукописів; 
багаторічні напрацювання сектору краєзнавчих видань (ко-
пії архівних документів; спогади та матеріали, надані члена-
ми родин лікарів, численні фото тощо), університетського 
архіву; Державного архіву Вінницької області, обласного 
краєзнавчого музею та ін. Працівники бібліотеки побува-

Анотація. В статті йдеться про етапи реалізації проєкту «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» Наукової бібліотеки ВНМУ імені М. 
І. Пирогова та його результат – видання однойменної книги.
Ключові слова: проєкт «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова», конкурс «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об’єдна-
ної територіальної громади», наукове-популярне видання, краєзнавча робота бібліотеки.
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ли в різних куточках Вінниці та власноруч зробили чимало 
фото пам’ятних місць, пам’ятників, меморіальних дошок, 
які висвітлюють історію медицини та охорони здоров’я мі-
ста. Статті про деяких осіб написали науковці Вінницького 
державного педагогічного університету, співробітники На-
ціонального музею-садиби імені М. І. Пирогова. На наші 
звернення відгукнулися та надали цікаві матеріали родичі 
лікарів, установи та колективи, причетні до історії медици-
ни, науковці з різних куточків України і з-за кордону, зокре-
ма І. Р. Свістельник, директорка бібліотеки, кандидатка наук 
з фізичного виховання і спорту, доцентка Львівського дер-
жавного університету фізичної культури імені Івана Бобер-
ського; Кшиштоф Круліковські, Президент Товариства, ко-
лишній шпиталь Уяздовський (м. Варшава, Польша); К. Б. 
Манишева, асистентка кафедри нервових хвороб, медичної 
генетики і нейрохірургії Дагестанського державного медич-
ного університету (м. Махачкала, Республіка Дагестан, РФ) 
та багато інших. За допомогу в створенні видання всім їм у 
книзі ми висловили щиру подяку. 

Березень 2020 р. приніс лиху звістку: ВООЗ оголосила 
пандемію у зв’язку з поширенням коронавірусу. Виникли 
складнощі у роботі з проєктом: закриті архіви, музеї, ін. 
установи, а згодом – обмежений до них доступ. Отож спіл-
кування з працівниками цих установ у подальшому здій-
снювалося дистанційно. Понад два місяці працювали в умо-
вах жорсткого карантину. Влітку долучилися до редагування 
книги, неодноразової її вичитки після верстки; фото в макеті 
книги було замінено більш якісними; проведена ретельна 
робота щодо дизайну обкладинки. Разом з працівниками 
видавництва обговорювали питання оформлення кожної 
сторінки видання. Вагома заслуга авторського колективу 
щодо змістового наповнення книги і її оформлення: завдя-
ки внеску кожного співавтора колективна праця втілилася в 
чудове подарункове видання з вишуканою обкладинкою, гар-
но оформленими сторінками й численними ілюстраціями. 
У листопаді науково-популярна монографія «Вінниця – місто 
послідовників М. І. Пирогова» обсягом 440 сторінок і накла-
дом 500 примірників була надрукована у м. Харків [1]. 

Видання, з присвятою медичній спільноті Вінниччини, 
містить звернення Вінницького міського голови С. А. Моргу-
нова та ректора ВНМУ імені М. І. Пирогова, професора В. М. 
Мороза; слово до читача від упорядників; екскурс «Історич-
ні  витоки медицини Вінниччини», підготовлений науков-
цями кафедри соціальної медицини та організації охорони 
здоров’я ВНМУ імені М. І. Пирогова. У книзі багато матеріалів 
і фото опубліковані вперше. Для зручності користування ство-
рено «Іменний покажчик персоналій».

Книга у хронологічній послідовності висвітлює життєвий 
шлях і подвижницьку працю відданих своїй професії лікарів 
і науковців-медиків: всього 43 персоналії – від геніального хі-
рурга й анатома М. І. Пирогова до хранительки його пам’яті 

покійної Г. С. Собчук, директорки Національного музею-са-
диби М. І. Пирогова [2]. Готуючи матеріали, разом з лікарями 
переживали їхні професійні й особисті перемоги й невдачі, 
радощі і страждання. Неймовірні долі! Війни, репресії, сталін-
ські табори, боротьба з жахливими епідеміями… Через суворі 
випробування пройшли герої нашої книги. Жертвою Великого 
терору став директор Вінницького медичного інституту Марко 
Олексійович Василець: безпідставно заарештований, після 
жахливих тортур розстріляний і лише у 1958 р. був посмертно 
реабілітований. Марія Веркентін, одна з найзнаменитіших на 
той час у світі радіодіагностів з питань пульмонології, нагоро-
джена Хрестом Доблесті, трагічно загинула в нацистському 
концтаборі Аушвіц-Біркенау. Пилип Миколайович Сєрков, ро-
дом з незаможної багатодітної селянської родини, нейрофізіо-
лог зі світовим ім’ям пройшов випробування війною: потрапив 
в оточення, згодом – в полон, працював в умовах окупації, брав 
участь у підпільно-партизанському русі; і вже у 2008 р. в залі 
Інституту фізіології імені О. О. Богомольця столітній академік 
П. М. Сєрков прочитав (за умов повної втрати зору!) дивовижну 
лекцію «О механизмах сознания», яка тривала 52 хвилини, ви-
кликала овації в залі, великий науковий інтерес та була внесена 
до Книги рекордів України... З їхніх та інших доль вималюва-
лася цілісна картина основних етапів становлення і розвитку 
медичної галузі Вінниччини [3]. 

Книга рекомендована медикам, історикам, краєзнав-
цям, туристам і всім, хто цікавиться історією міста Вінниці, 
а також може бути використана в науково-педагогічній та 
навчально-виховній діяльності.

В приміщенні Хабу «Місто змістів» успішно пройшла 
презентація книги за участю голови міста С. А. Моргунова, 
авторів видання, засобів масової інформації, на жаль, за умов 
карантину з обмеженою кількістю присутніх [4]. Після пре-
зентації було чимало дзвінків з привітаннями, з гарними від-
гуками щодо придбання книги тощо. З приводу виходу книги 
нас запрошували на радіо і телебачення: вийшла в ефір пере-
дача програми ток-шоу «На часі» міського комунального під-
приємства – інформаційно-телевізійного агентства «Віта» за 
участю Н. М. Кравчук, директора, і О. А. Юрчишиної, завіду-
вачки сектору краєзнавчих видань Наукової бібліотеки ВНМУ 
імені М. І. Пирогова. Цікавим було спілкування в прямому 
ефірі з Олегом Семком, ведучим радіопередачі «Час змін» (ра-
діо «Місто над Бугом», 101,8 FM) [5, 6]. 

На жаль, книга не надійшла у продаж, але вона є у бібліо-
теках міста, а на сайті видавництва можна придбати її елек-
тронний примірник.

У вищезгаданому конкурсі Наукова бібліотека взя-
ла участь вперше, і дебют був успішним. А сама книга, яка 
одразу здобула прихильність читачів, стала чудовим пода-
рунком до 100-річного ювілею Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова, який відзна-
чатимемо цьогоріч.
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Час невблаганний, він летить, багато чого стираючи з 
нашої пам’яті. Люди ідуть, залишаючи по собі спогади 

близьких, друзів, колег. І для того, щоб достойних пам`я-
тали, їх увіковічнюють у книгах, віршах, фотографіях. Ідея 
створення книги спогадів про скромних працівників медич-
них бібліотек виникла давно. Фахівці відділу організаційної 
та науково-методичної роботи Національної наукової ме-
дичної бібліотеки України (ННМБУ) збирали інформацію 
з усіх областей України, шукали в архівах бібліотек, запи-
сували спогади колег, переглядали бібліографічні видання 
інших бібліотечно-інформаційних установ країни і, вреш-

ті-решт, втілили задум у життя в 2020 році, коли Націо-
нальна наукова медична бібліотека України святкувала свій 
90-літній ювілей. 

Історико-біографічне видання – збірка біографічних на-
рисів «Славна когорта фахівців медичних бібліотек України» 
вийшла в серії «Славні імена української медичної книги: 
медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліогра-
фії», що була започаткована науковим колективом Націо-
нальної наукової медичної бібліотеки України у 2007 р.

Мета видання – ознайомити бібліотечну громадськість 
з кращими представниками бібліотечної галузі, що стояли 

Славна когорта фахівців медичних бібліотек України : збірка біографічних нарисів / уклад.: С. М. Науменко, О. М. Кірішева; наук. ред. Т. А. 
Остапенко; Нац. наук. мед. бібліотека України. – Київ, 2020. – 192 с. – До 90-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України. ISBN 
978-966-2043-07-5
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«Я вибрала Долю собі сама,
І що зі мною не станеться – 

У мене жодних претензій нема
До Долі – моєї обраниці»

Ліна Костенко
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у витоків створення та функціонування мережі медичних 
бібліотек країни та продовжують традиції нині. 

У передньому слові укладачі наголошують на тому, що 
ця книга є даниною пам`яті тим працівникам медичних 
бібліотек України, які відійшли у вічність, залишивши 
по собі не лише побудовані бібліотеки, по крихтах зібра-
ні фонди, а й добру славу та повагу своїх колег і медичних 
працівників. Згадані у виданні і нинішні подвижники 
бібліотечної справи, які достойно продовжують бібліотеч-
ні традиції й розвивають їх, підносячи до світового рівня.

В. о. генерального директора Національної наукової ме-
дичної бібліотеки України, заслужений працівник культури 
України Остапенко Т. А. є науковим редактором видання і у 
своєму зверненні до читача зазначила, що ця книга є своє-
рідним панорамним портретом бібліотечної галузі в особах 
і ще одним кроком у дослідженні історії розвитку мережі 
медичних бібліотек. Збірка біографічних нарисів є продов-
женням літопису розвитку медичних бібліотек України, 
представленого низкою історичних нарисів: «Державна 
наукова медична бібліотека України» (2002), «Обласні науко-
ві медичні бібліотеки України: Історія. Становлення. Сього-
дення» (2005), «Бібліотеки медичних вузів України. Історія. 
Становлення. Сьогодення» (2010), «Бібліотеки науково-до-
слідних інститутів Національної академії медичних наук та 
Міністерства охорони здоров'я України. Історія створення та 
розвитку» (2014). 

У виданні коротко представлено основні віхи життєвого 
та професійного шляху 224 працівників мережі медичних 
бібліотек України різних рівнів, які зробили вагомий осо-
бистий внесок у становлення та розвиток медичних кни-
гозбірень країни. Зроблено акцент на особисті досягнення 
корифеїв бібліотечної справи та творчі обдарування бібліо-
течних працівників. Надзвичайно цікавим та інформатив-
ним є кольоровий фотоблок під назвою «Галерея подій», роз-
міщений наприкінці книги.

Доля кожної представленої особистості надзвичайно 
цікава. Особливої уваги заслуговують люди, які присвяти-
ли все своє життя обраній професії. Це і звичайні бібліоте-
карі, і керівники, і, навіть, літописець історії Національної 
наукової медичної бібліотеки України Юрій Григорович 
Віленський – кандидат медичних наук, літератор, історик 
медицини, член Національної спілки журналістів України. 
Невипадково його ім`я увійшло до книги, адже певний час 

він працював з нами пліч-о-пліч, а присвятив улюбленій 
бібліотеці левову частку свого життя. Юрій Григорович не 
дожив до видання нашої книги 2 місяці, він завжди з ве-
ликою прихильністю та душевною теплотою ставився до 
працівників бібліотеки, вважаючи нашу професію однією з 
найшляхетніших та потрібних. Він стільки років писав про 
бібліотеку, висвітлював усі важливі заходи, що відбувались 
у наших стінах, був одним із співавторів двох книг, присвя-
чених Степану Васильовичу Руданському, створених спіль-
но з працівниками медичних бібліотек. Видання цієї праці 
відгукнулося б у його серці прекрасною рецензією.

Видання налічує 192 сторінки. Складається зі слова від 
укладачів, слова до читача, іменного покажчика, основного 
інформаційного блоку та фотогалереї подій з бібліотечного 
життя. Книгу видано у зручному форматі та надруковано на 
високоякісному папері, обкладинка даного видання тверда і 
має оригінальний колір.

Усе вище зазначене свідчить про значущість даного ви-
дання для прийдешніх поколінь. Варто відзначити високий 
рівень даної історико-біографічної розвідки і її важливість. 
Робота заслуговує найвищої оцінки науковців і стане неза-
мінним інформаційним джерелом для дослідників бібліо-
течно-інформаційної справи в Україні.

Враховуючи цінність цієї книги, було вирішено подати її 
на Всеукраїнський бібліотечний конкурс «Бібліографічний 
рейтинг», який має визначити кращі біографічні видання 
2020 року. Цьогоріч конкурс відбувається за чотирма номі-
націями: «Життєпис», «Колективна біографія», «Джерела 
біографії (автобіографії, мемуари, епістолярій) і «Біобібліо-
графія та довідкові видання». Наш нарис увійшов до перелі-
ку претендентів саме у четвертій номінації.

Творчий авторський колектив натхненно працював 
над створенням цієї книги і щиро вдячний кожному, хто 
долучився до її видання. Тут вміщено не всі достойні іме-
на, тому доцільно продовжити наукові пошуки у цьому 
напрямку з метою збереження пам`яті про фахівців ме-
дичних бібліотек країни, основною місією яких є бібліо-
течно-інформаційне забезпечення медичної галузі задля 
збереження здоров`я нації. Як писав Юрій Григорович 
Віленський: «У бібліотеці працює плеяда скромних самовідда-
них патріотів книги».

Тому, хто як не ми, залишимо спогад про цих достойних 
людей.

Разом ми творимо історію своїх книгозбірень з любов`ю в серці!
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Черкаська обласна наукова медична бібліотека існувала з 
1954 по 2019 рік. Рішенням обласної ради від 30.05.2019 

№30-6/VII «Про реорганізацію Черкаської обласної науко-
вої медичної бібліотеки» бібліотека припинила свою діяль-
ність та була приєднана до Черкаської медичної академії. 
З 01.10.2019 року бібліотека має назву «Наукова медична 
бібліотека Черкаської медичної академії» і є структурним 
підрозділом. Рішенням вченої ради на чолі з ректором та 
за підтримки Управління охорони здоровʼя Черкаської об-
ласної державної адміністрації за бібліотекою залишилися 
функції головної медичної бібліотеки області та методич-
ного центру для медичних бібліотек регіону. Відповідно, 
бібліотека продовжує надавати бібліотечно-інформаційні 
послуги не тільки студентам і викладачам академії, а й ме-
дичним працівникам міста та області. 

Станом на 01.01.2021 року бібліотека нараховує 4866 чи-
тачів. З них:
• 2883 студентів
• 131 професорсько-викладацький склад
• 36 організаторів охорони здоровʼя
• 1694 медичних та наукових працівників
• 122 інших.

Всього відвідувань – 20460. Видано 83371 примірник до-
кументів.

Потужною ланкою бібліотеки став відділ обслуговування 
навчальною літературою, який забезпечує освітній процес 
необхідними підручниками та навчальними посібниками 
згідно з освітніми програмами підготовки фахівців різних 
спеціальностей Черкаської медичної академії. 

Таким чином наша бібліотека має два відділи обслугову-
вання:
• відділ обслуговування навчальною літературою
•  відділ обслуговування та пропаганди наукової літера-

тури.

Одним із стратегічних і нових для бібліотеки напрямів 
діяльності є індексування матеріалів відповідно до уні-
версальної десяткової класифікації (УДК) для професор-
сько-викладацького складу та студентів академії.

Основним джерелом інформації бібліотеки є докумен-
тальний фонд, який відповідає інформаційним потребам 
користувачів. Фонд нашої бібліотеки є гетерогенним та уні-
кальним. На 01.01.2021 року бібліотечний фонд нараховує 
194623 примірники документів:
• 116623 книг
• 50642 періодичних та інформаційних видань
• 9155 брошур та інших видань
• 18519 авторефератів та дисертацій.

Відділ обслуговування навчальною літературою – 59130 
примірників. Відділ обслуговування та пропаганди наукової 
літератури – 135493 примірники.

Треба зазначити, що в 2020–2021 рр. було придбано 
значну кількість навчальної літератури (412 прим. на суму 
212749 грн).

Бібліотекою продовжується створення електронного ка-
талогу (101499 записів) та власних баз банних (2890 записів). 
Станом на 01.01.2021 року масив електронних записів налі-
чує 104389.

Разом з електронним каталогом в бібліотеці використо-
вують традиційні карткові каталоги. Всього масив довідко-
во-пошукового апарату налічує 1344347 карток.

Вже понад 10 років бібліотека є членом бібліотечної кор-
поративної системи, створеної на базі Національної науко-
вої медичної бібліотеки України (ННМБУ) та Української 
бібліотечної асоціації (УБА). Для зведеного електронного 
каталогу медичних бібліотек України бібліографом опра-
цьовувалось 12 журналів, зроблено 336 електронних записів.

Наукова медична бібліотека активно використовує су-
часні засоби наукових комунікацій, зокрема, дистанційний 

Анотація. Робота Наукової медичної бібліотеки після реорганізації та приєднання до Черкаської медичної академії. Функціонування біблі-
отеки в сучасних умовах.
Ключові слова: наукова бібліотека, медична бібліотека, бібліотека вищого навчального закладу, бібліотеки України, бібліотечний фонд, доку-
ментальний фонд, унікальний фонд, раритетні видання, обслуговування читачів.
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директорка Наукової медичної бібліотеки Черкаської медичної академії 
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РОЗВИТОК НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
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метод надання інформації (302 замовлення). Створює власні 
інформаційні продукти (524 джерела, тиражем 1234 прим.):
• інформаційні бюлетені нових надходжень;
• рекомендаційні списки літератури;
• тематичні та інформаційні списки документів.

Особливістю обслуговування наукових бібліотек є наяв-
ність диференційованого та вибіркового розповсюдження 
інформації (ДЗК та ВРІ). Всього 29 абонентів, 85 тем, надано 
970 джерел.

Задоволення інформаційних потреб користувачів від-
бувається через комплексні масові заходи: Дні інформації, 
Дні фахівця, конференції, виїзди на колегії Управління охо-
рони здоровʼя Черкаської обласної державної адміністрації. 
(ЧОДА), які проводяться згідно річного Плану Черкаської 
медичної академії та Плану організаційних заходів Управ-
ління охорони здоровʼя ЧОДА разом з головними фахівцями 
області.

На жаль, у звʼязку з карантинними обмеженнями кіль-
кість заходів значно скоротилася. За 2020 рік проведено 6, 
відвідало 527 чоловік, надано 1025 джерел для перегляду. В 
цьому році вже проведено 3 заходи, відвідало 87 чоловік, на-
дано 98 джерел. Також проводяться презентації документів, 
як в електронному, так і в традиційному вигляді [6].

Головним і найважливішим завданням бібліотеки є 
оптимізація фондів на основі поетапного кількісного ско-
рочення шляхом очищення фондів від зношеної, морально 
застарілої, непрофільної, дублетної літератури. Це важлива, 
кропітка та трудомістка робота, яка вимагає значних фізич-
них затрат та зосередженості, в ній були задіяні всі праців-
ники бібліотеки. За 2020 рік з фонду вилучено 13 978 примір-
ників документів, за 2021 рік – 2000 примірників.

До Всеукраїнського дня бібліотек було проведено пре-
зентацію бібліотеки з метою знайомства з її структурою, 
правилами користування та унікальним фондом, організо-
вані тематичні фотозони, проведено майстер-клас з вико-

ристання електронного каталогу для студентів академії. До 
бібліотеки завітали ректор, декан, проректори академії.

Бібліотека працює в автоматизованій програмі Ірбіс, всі 
робочі місця компʼютеризовані, як для працівників, так і для 
читачів, є вільний доступ до мережі Інтернет. 

За ці два роки було придбано багато організаційної 
техніки: компʼютери, принтери, сканери та техніку для 
штрихкодування фонду. На початку року була створена сто-
рінка бібліотеки на сайті Черкаської медичної академії, де 
висвітлюються всі важливі події з медицини та культури в 
академії 

Працівники бібліотеки працюють над підвищенням сво-
го фахового рівня. Беруть участь у конференціях, вебінарах. 
В 2020 році директор та завідувачка відділом науково-медич-
ної інформації брали участь у міжнародній науково-прак-
тичній інтернет-конференції «Медичні бібліотеки України: 
досвід, традиції, інновації», організовану Національною 
науковою медичною бібліотекою України та у циклі on-line 
вебінарів «Культурні та креативні індустрії для бібліотека-
рів», яку проводила Українська бібліотечна асоціація за що 
отримали сертифікати учасників.

Систематично надається консультативна та методич-
на допомога бібліотекарям медичних закладів міста та 
області.

В системі медичних бібліотек регіону працюють 20 фа-
хівців, сукупний фонд мережі складає 315 211 документів, 
тому Наукова медична бібліотека Черкаської медичної ака-
демії, як єдина галузева бібліотека області з функціями ме-
тодичного центру, є потужним інформаційним ресурсом 
загального інформаційного простору країни.

Звісно, існування бібліотеки не можливе без підтримки 
ректора Губенко Інни Яківни та співпраці з проректорами 
Черкаської медичної академії. Також дякуємо нашій Націо-
нальній науковій медичній бібліотеці України за методичну 
допомогу. Дякуємо за співпрацю!



«Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства»

38

Згідно з Національним стандартом України (ДСТУ 
3017:2015) «Енциклопедія – довідкове видання, що містить 

узагальнені основні відомості з однієї, кількох чи всіх га-
лузей знань та практичної діяльності, викладені у вигляді 
статей, розташованих за абеткою їхніх назв чи в система-
тичному порядку». Як зазначають науковці енциклопедія 
– найавторитетніший і довершений тип довідкової літера-
тури. Таке видання є надзвичайно важливим видом друкова-
ної продукції, оскільки не лише подає в сконцентрованому 
вигляді досягнення конкретного народу або конкретної га-
лузі, але й є свідченням його інтелектуальної спроможності, 
здатності познайомити світ зі своїми духовними і матері-
альними здобутками.

Бурхливий розвиток енциклопедичної справи в Україні 
починається зі здобуттям Україною незалежності, і за ви-
значенням фахівців, отриманням права власності на власну 
історію. Великим науково-культурним досягненням трид-
цятирічного періоду незалежності стало видання різними 
академічними установами низки енциклопедій та довідни-
ків енциклопедичного змісту. Серед цих енциклопедичних 
видань вирізняється Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) – 
алфавітна загальна енциклопедія про Україну ХХ століття в 
особах, інституціях, поняттях. На сьогодні світ побачив уже 
21 том видання. 

Спробуємо проаналізувати як представлена бібліогра-
фія та бібліотечна справа на сторінках ЕСУ? Саме в ІІ томі 
(«Б–Біо»), що з’явився друком у 2003 році, міститься основ-
на інформація про бібліотечну справу та бібліографію. За-
галом цьому напряму діяльності у II томі ЕСУ відведено 117 
сторінок (c. 620 Бібліографія – с. 737 Бібліофільство). Серед 
головних слід відмітити статті академіка НАН України О. С. 
Онищенка «Бібліотекознавство» та «Бібліотечна справа», 
П. В. Голобуцького і Е. М. Жлудька «Бібліографія», «Бібліо-
графія національна», О. А. Герасимчук і Е. М. Жлудька «Бі-
бліотека» та Т. В. Добко «Бібліографознавство», «Бібліотечні 
асоціації», «Бібліотечна освіта».

В енциклопедії є статті про бібліографію архітектур-
но-будівельну, історичну, літературну, мовознавчу, мис-
тецтвознавчу, права і юридичних наук, філософську і т. д. 
Проте не уніфікованими є визначення цих бібліографій. До 
прикладу: «бібліографія історична – спеціальна історична 
дисципліна, до сфери якої входять теорія і практика індекса-
ції джерелознавчих та історіографічних явищ»; «бібліогра-
фія літературна – галузь бібліографічної діяльності, завдан-
ням якої є визначення, відбір, опис, реєстрація і наукова 
систематизація інформації про твори художньої літератури, 
публікації з питань теорії, історії літератури, літературної 
критики та забезпечення нею користувачів».

Переглядаючи енциклопедії дивує факт відсутності або 
ж випадковий підбір мінімальної кількості бібліографіч-
них джерел. Зокрема, суттєвим недоліком регіональних 
енциклопедичних довідників, «Чернігівщина» (Київ, 1990) 
та «Полтавщина» (Київ, 1992) є відсутність бібліографії до 
енциклопедичних статей. З погляду фахівця бібліотечної 
галузі цей недолік суттєво знижує наукову якість енци-
клопедичних видань і обмежує можливості користувачів 
у використанні додаткових (найцінніших) матеріалів. До-
сить важливими, для науковців є ґрунтовні списки джерел, 
представлені до кожної енциклопедичної статті, які в елек-
тронних виданнях енциклопедій мають ще й посилання до 
повних текстів. 

Наші попередники, відомі бібліографи та бібліотеко-
знавці були членами редакційних колегій енциклопедій, 
виконували великий обсяг робіт з підготовки та редакції 
статей, прискіпливо готували та перевіряли бібліографію до 
енциклопедичних гасел. 

Зокрема, відомий редактор, бібліограф, книгознавець 
та педагог Петро Андрійович Зленко особливо детально оп-
рацював багатий бібліографічний матеріал до «Енциклопе-
дії українознавства», який суттєво доповнює зміст та подає 
найважливіші джерела за підрозділами: історія української 
книги, теорія книги й книгознавства, мистецтво книги, іс-
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П. А. Зленка, Ю. О. Меженка, М. І. Ясинського, Ф. К. Сарани.
Ключові слова: бібліографія, енциклопедії, П. А. Зленко, Ю. О. Меженко, М. І. Ясинський, Ф. К. Сарана.

Солоіденко Галина Іванівна 
кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

м. Київ

БІБЛІОГРАФІЯ НА СТОРІНКАХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ

УДК 025.5:030 (092) (477)



Матеріали ХХ-ї ювілейної міжнародної науково-практичної конференції • 19–20.05 2021 р. • Київ–Ужгород

39

торія бібліотек, бібліотечна техніка, бібліотечна психологія 
і педагогіка, бібліографія. 

Михайло Ілліч Ясинський – родоначальник української 
бібліографії бібліографії, теоретик, методист та організа-
тор бібліографії з 1955 р. по 1960 р. працював бібліографом у 
Держполітвидаві УРСР. А з організацією Української Радян-
ської Енциклопедії (УРЕ) до 1965 р. співробітничав разом з 
Ю. Меженком, Ф. Сараною та іншими у редакції бібліографії 
з бібліографічного забезпечення видань УРЕ. Показником ти-
танічної роботи, яку проводила невелика група бібліографів 
є те, що 30 тис. бібліографічних записів подано у 17-томному 
(першому) виданні УРЕ. І це лише третина переглянутого і 
попередньо опрацьованого ними бібліографічного матеріалу.

У 1960 р. на запрошення Президії АН УРСР та головного 
редактора Української Радянської Енциклопедії (УРЕ) М. Ба-
жана Юрій Олексійович Меженко переїздить до Києва, пра-
цює завідувачем бібліографічної редакції УРЕ (1960–1962), 
пише та редагує статті. Підсумком наукової й творчої діяльно-
сті відомого вченого стали понад 150 його друкованих праць із 
питань книгознавства, бібліографії, історії українського теа-
тру й літературної критики, більшість яких й досі становлять 
наукову цінність. Юрій Меженко став учасником першого 
незавершеного проекту «скрипниківської» «УРЕ» й діяльним 
співробітником другої «Української Радянської Енциклопедії» 
(М. Бажана) 1957–1965 рр. За плідну участь в створенні «Україн-
ської Радянської Енциклопедії» Головна редакція УРЕ просила 
винести Ю. О. Меженку подяку від імені Президії АН УРСР [1].

Редакційно-видавнича діяльність українського бібліо-
графа і літературознавця Федора Кузьмовича Сарани – знач-
но посилилася у 1967 р. в зв’язку з його переходом до Голов-
ної редакції УРЕ. Працюючи там понад 20 років (до 1988 р.) 
завідувачем редакції літератури, мови, педагогіки, народ-
ної освіти і бібліографії, він здійснює не тільки суто ре-
дакторську роботу, а й організаційну, бере активну участь 
майже в усіх виданнях редакції. Великий внесок робить 
Федір Кузьмович у здійснення першого і другого видання 
УРЕ, енциклопедичного довідника «Київ», Українського 
енциклопедичного словника та багатьох інших енцикло-
педичних видань. Для енциклопедичного видання Україн-
ської літературної енциклопедії, історії України та інших 
видань, Ф. Сарана підготував біля 250 статей [3]. 

На жаль цей важливий досвід роботи бібліографів і бібліо-
течних фахівців нині не є затребуваним серед редакцій енци-
клопедичних видань. 

Як наголошує А. Киридон енциклопедичні видан-
ня становлять окремий пласт літератури, що вважається 
зразковим за поліграфічним виконанням, елітарно-інте-
лектуальним за змістом, довершеним за мовою, суспільно 
важливим за призначенням [2]. Поділяючи її думку хочеть-
ся лише додати що енциклопедичні видання мають бути 
зразковими і за бібліографічними джерелами, які суттєво 
доповнюють зміст енциклопедичних статей, дають можли-
вість користувачам більш детально ознайомитись з тим чи 
іншим питанням.
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Нині в епоху Інтернету та мультимедійних технологій 
бібліотекарі стають «виробниками знань», які створю-

ють нові матеріали та інтелектуальні продукти. Саме вирі-
шення когнітивних завдань, тобто таких, які грунтуються 
на здатності розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, 
сприймати і переробляти зовнішню інформацію, покликане 
сприяти бібліотеці у підвищенні конкурентноспроможності 
на ринку інформаційних продуктів і послуг.

В січні 2020 року в читальній залі РОНМБ проведено від-
критий перегляд нової медичної літератури. В рамках захо-
ду представлено праці, видрукувані в 2019 році. Відвідувачі 
безоплатно копіювали окремі статті, розділи, абзаци. Зага-
лом перегляд відвідало 694 користувача. В ході опитування 
медичних фахівців було сформовано список затребуваної лі-
тератури для комплектування у 2020–2021 роках. Уточнюва-
лись особисті та службові електронні адреси пошти, факси, 
тощо. Домовлялися про подальшу співпрацю. 

До 12 березня 2020 року РОНМБ працювала в звично-
му режимі. Запровадження карантину, навесні минулого 
року, змусило бібліотекарів призупинити обслуговування 
користувачів у закладі. Аби не втратити комунікацію з чи-
тачем (адже це переважно лікарі різних спеціальностей, в 
чиїх руках, без перебільшення, здоров’я нації ) бібліотекарі 
вдалися до активного пошуку додаткових методів і підхо-
дів в інформаційному обслуговуванні. За мету ставили – 
надання необхідних відомостей незалежно від часу й міс-
цезнаходження як документа, так і запитувача. Адже навіть 
досвідчений користувач Інтернету не завжди може швид-
ко та грамотно знайти потрібну інформацію. Тут, перш за 
все, необхідно знати специфіку різних пошукових систем, 
принципи побудови пошукових запитів, вміти працювати 
з лінгвістичними електронними забезпеченнями тощо. 
Бібліотекарі РОНМБ взялися забезпечити цей сервіс своїм 

користувачам (обслуговування проводилося в дистанцій-
ному режимі).

Бібліотека активізувала роботу з дистанційного обслу-
говування користувачів. В режимі бібліографічного обслу-
говування «Запит-відповідь» було виконано 3564 довідки та 
надіслано 41 973 документи. Електронною поштою надсила-
лись користувачам не лише бібліографічні списки літерату-
ри, відповідно до замовленої теми, але й копії статей.

За допомогою електронного каталогу бібліотека-
рі готували списки сигнальної та тематично інформації, 
використовуючи не лише власні фонди, але й фонди ме-
дичних бібліотек України. Так, у 2020 році було випуще-
но 112 списків сигнальної інформації, 21 тематичний ін-
формаційно-бібліографічних листок, 1 випуск бюлетеня 
«Нова медична література» та 4 бібліографічні покажчики 
«Періодичні видання передплачені бібліотекою на 2020 
рік», «Медсестринство – важливий сектор у галузі охоро-
ни здоров’я» (до Всеукраїнського року медсестринства в 
Україні), «Сторінками історії та сьогодення Рівненської 
обласної наукової медичної бібліотеки» (до 75-річчя засну-
вання закладу) та «Династія Нестеренків – професіонали в 
медицині, науковці, патріоти». Бібліотека не припиняла 
підготовку рекомендаційних списків літератури до нау-
ково-практичних конференцій та днів спеціаліста. Готові 
матеріали направляли фахівцям області електронною пош-
тою, розміщували на сайті бібліотеки та розповсюджували 
на наукових конференціях.

З одного боку, наша бібліотека пропонувала доступ до 
інформаційних ресурсів, що належать іншим суб’єктам 
інформаційного простору, у тому числі представленим у 
мережі Інтернет. З іншого – продовжувала створювати 
електронні інформаційні ресурси (бази даних, колекції 
оцифрованих документів, вебсайти та вебпортали), що 

Анотація. Представлено роботу КЗ «Рівненська ОНМБ» в умовах карантину, децентралізації влади, реформування медицини. Розповідаєть-
ся про пошук нових методів і підходів в інформаційному обслуговуванні користувачів.
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перебувають за її фізичними стінами. Під час карантину 
РОНМБ переформатувала свої традиційні книжкові ви-
ставки у віртуальні, тобто в стислі терміни працівники опа-
нували новий вид інформаційно-бібліотечного обслугову-
вання користувачів: публічний показ у мережі Інтернет за 
допомогою веб-технологій віртуальних образів спеціально 
підібраних і систематизованих творів друку та інших дже-
рел інформації, а також загальнодоступних електронних 
ресурсів, що пропонуються віддаленим користувачам 
бібліотеки для ознайомлення і використання. та заванта-
жила на сайт й соцмережі 27 тематичних підбірок літерату-
ри, отриманої у 2019–2020 рр. 

Кількість онлайн-подій, які організувала та до яких 
приєдналася бібліотека, в період карантину збільшилася, 
серед них: онлайн-воркшоп «Довіряй, але перевіряй» до 
Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотно-
сті, вебінар «Дія. Цифрова освіта», Всеукраїнські публічні 
читання Конституції України, онлайн-презентація фо-
топроєкту Небезмежність «Сексуальні домагання: як реагу-
вати?», дві онлайн-конференції «Бібліотеки в умовах пан-
демії Covid-19» та «Бібліотека разом з тобою», організовані 
Науково-технічною бібліотекою імені Г. І. Денисенка КПІ 
імені Ігоря Сікорського та ін.

Таким чином, щоб зберегти належну роль в культурному 
просторі регіону, бібліотека знайшла нові способи профе-
сійної життєдіяльності: сайт (http://ronmb.rv.ua) та розпов-
сюдження інформації на сторінці у Фейсбуці. Встановлено 
нові плагіни, які дозволяють автоматично публікувати статті 
з сайту у соціальних мережах, покращують розповсюдження 
інформації, опублікованої на сайті через оповіщення сто-
ронніх сервісів, наприклад, пошукових систем. Налагодили 
розповсюдження інформації про нові надходження періо-
дики через месенджери: Фейсбук, Вайбер та Телеграм. Пор-
тал працює цілодобово, щодня оновлюється інформація, яка 
розкриває послуги та фонди бібліотеки. За минулий рік опу-
бліковано 237 постів, відредаговано – 109. До розділів сайту 
додали: «Акція» – 7 новин; «Бібліографічні покажчики» – 4 
електронних видання, «Віртуальна виставка» – 27 презен-
тації PowerPoint; «Заходи» – 46 статей; «Новини» – 85 пові-
домлень; «Оголошення» – 12 запрошень на події бібліотеки; 
«Списки сигнальної інформації» – 98 видань; «Статті» – 90 
повідомлень. Створили нову рубрику «РОНМБ-75» та додали 
до неї 9 статей. Результат: 121 110 сеансів відвідувань та 2 145 
500 показів контенту сайту, що значно перевищує показни-
ки за минулі роки (діаграма).

З метою популяризації медичної книги проводили ін-
формаційні брифінги для медичних працівників, студентів 
місцевих коледжів, учнів шкіл, соціальних працівників, 
вихователів дитячих садочків м. Рівне та області. Започат-
кували нові форми бібліотечної роботи: буккросинг, рух 
книголюбів, що діють за принципом «прочитай – передай 
іншому»; бібліоквест (задаємо конкретну тему та ставимо 
мету, а учасники повинні діяти за певним алгоритмом) – 
це своєрідна інтелектуально-динамічна гра, що поєднує 
спортивне орієнтування та розв’язання інтелектуальних 
завдань.

Створили «простір – насіннева бібліотека лікарських 
рослин», як просвітницький інструмент «зелених» бібліо-
тек. В рамках реалізації проекту наголошуємо на збережен-
ні біорізноманіття живої природи, збираємо та даруємо на-
сіння цих рослин.

Комплекс заходів проводимо традиційно до Дня бороть-
би з захворюваннями на туберкульоз, Дня здоров’я, Всес-
вітнього дня боротьби з діабетом та інших. До проведення 
заходів залучаємо: медичних працівників, інтернів, студен-
тів, щоб популяризувати наукову медичну літературу серед 
населення області з санітарно-просвітницькою метою. 

Щоб послабити рівень психологічної напруги, упро-
довж року бібліотекарі організували чимало соціокуль-
турних заходів та акцій. Лише в області бібліотеками ліку-
вально-профілактичних установ та медичних навчальних 
закладів було проведено 96 масових заходів, серед яких 
читацькі конференції, літературні вечори та бібліографіч-
ні огляди джерел, як у традиційному так і дистанційному 
режимі. 

Працівники РОНМБ проводили дискусійні майданчики 
із лікарями до Дня стоматолога, Міжнародного дня слуху, 
Міжнародного дня обізнаності з гінекологією, ряд май-
стер-класів, акцій та онлайн кінофестивалів для бібліотека-
рів і користувачів.

На запрошення працівники бібліотеки відвідували 
прес-брифінги Управління охорони здоров’я Рівненської 
ОДА, відкриття кабінету огляду людей, які контактують з хво-
рими на туберкульоз у Рівненському обласному фтизіопуль-
монологічному медичному центрі. 

Карантин став періодом, коли бібліотекарі мережі змог-
ли активно скористалися навчальними програмами на бага-
тьох освітніх платформах і отримали сертифікати підвищен-
ня кваліфікації за різноманітною тематикою. Нові знання 
та навички, нові виклики суспільства, спонукають нас про-
довжувати та примножувати інноваційну діяльність, для 
ефективного забезпечення різних категорій користувачів у 
відповідності до їх потреб і запитів. 

Над пошуком нових форм, напрямів та методів роботи 
у РОНМБ не припиняли роботу. Результат - реалізований 
грантовий проект від Український культурного фонду «На-
малюй. Покажи. Розкажи.» Його мета – розвиток креа-
тивної творчості. В рамках проєкту проведено - навчання 
двох груп студентів, по 12 осіб, створювати макети постери, 
вивісок, щитів, плакатів соціальної реклами, спрямованих 
на профілактику та запобігання поширенню хвороб. Учас-
ники проєкту, а це (старшокласники, студенти та медичні 
працівники) упродовж двох місяців вчилися відображати 
інформацію. Спочатку простим олівцем на папері, а по-
тім за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. У 
підсумку було виготовлено ряд постерів, афіш, вивісок, 
плакатів, відеоматеріалів й коміксів, які стосуються теми 
популяризації здорового способу життя та профілакти-
ки інфекційних захворювань (зокрема, Covid-19) та сер-
цево-судинних. Виготовлені матеріали були розміщені у 
медичних та навчальних закладах міста. Відеоподкасти 
завантажено на youtube-канал та оновлений сайт РОНМБ. 
До слова, сайт РОНМБ вдалося оновити за грантові кошти. 
Хоча потреба в цьому назріла давно.

Таким чином, бібілотекарі завдяки реалізації мистець-
кого проєкту «Намалюй. Покажи. Розкажи.» від Українсько-
го культурного фонду допомогли галузям освіти та охорони 
здоров'я вирішити проблему інформування населення в 
регіоні та й зміцнили свою матеріально-технічну базу, при-
дбавши мольберти, планшети та стилуси. 

Окрім позитивних зрушень в роботі, намаємося вирі-
шити проблему різкого скорочення мережі медичних бі-
бліотек при лікувально-профілактичних закладах в облас-
ті. Наприклад, якщо на початок 2020 року їх було 24, то на 
кінець – 6. Процес на який ми не мали впливу. Він пов'яза-
ний з децентралізацією та реформуванням медичної галузі. 

Така ситуація змушує нас замислитися про створення 
пересувної бібілотеки або пункту. Тобто про запровадження 
нестаціонарного бібліотечного обслуговування, яке б перед-
бачало надання бібілотечних послуг за допомогою спеціаль-
но облаштованих транспортних засобів (бібліобусів). Таким 
чином, ми могли би забезпечити право громадян на доступ 
до інформації та створити зручні умови населенню для чи-
тання та розширити коло користувачів.
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Історично бібліографічні дані зберігалися різними мето-
дами. Першим було збереження інформації про книги в 

голові бібліотекаря, який на запит читача показував, або сам 
діставав потрібну книгу чи сувій з полички. Пізніше стали 
занотовувати інформацію про книги на карточки, які збері-
галися у спеціальних шафах-каталогах. Сьогодні ми зберігає-
мо бібліографічну інформацію у вигляді записів спеціальною 
мовою на комп'ютері.

Звісно, чим краще працює голова бібліотекаря, чим точні-
ше ми внесемо інформацію про книгу на паперову або електро-
нну карту, тим скоріше читач може отримати потрібну йому 
інформацію, і ця інформація має бути точною. Щоб надати 
читачу таку точну відповідь, ми повинні уявляти, як сучасні ко-
ристувачі бібліотеки шукають відповіді на свої питання – 80% 
інформації вони отримують з інтернету. І це статистика ще до 
початку пандемії. Сьогодні цей відсоток збільшився. 

Бентежність ситуації є в якості отриманої інформації. За 
висловом одного аналітика: «Інтернет – це океан інформа-
ції глибиною один дюйм, а бібліотека – це океан інформації 
глибиною в милю». Згідно статистичним даним, за глибиною 
змісту інформаційні дані поділяються на: книги, періодику 
та бази даних, що стоять на перших місцях, інтернет – на ос-
танньому. А за вибором користувачів – інтернет на першому 
місці, далі йдуть бази даних, книги та періодика.

Дивлячись на це, ми мусимо збільшити присутність всіх 
медичних бібліотек в інтернеті та надати користувачам най-
повнішу інформацію, щоб результатом пошуку стали фонди 
наших бібліотек.

Одним із шляхів досягнення порозуміння бібліотек та 
користувачів є формування нової, зрозумілої для інтернету 
системи індексації бібліографічних даних. Наразі, бібліотеки 
користуються багатьма форматами зберігання бібліографіч-
них даних: Marc21, UniMarc, RusMarc, UkrMarc, RDA, Bibframe, 
форматом обміну даними Z39.50, тезаурусом MeSH. Жоден з 
цих форматів інтернет не розуміє.

Сучасний формат даних який, що розуміє інтернет та 
яким користуються шукачі інформації в інтернеті – це формат 
schema.org, що був розроблений та визнаний головним фор-

матом передачі структурованих даних в інтернеті провідними 
пошуковими системами світу: Google, Bing, Yandex та Yahoo.

В майбутньому інтернет не буде адаптуватися до наших 
бібліотечних форматів, натомість schema.org гарантовано 
буде розвиватися. Цей формат виник 10 років тому, постійно 
доповнюється, оновлюється і головне – в собі цей формат має 
можливості більші, ніж будь-який інший бібліотечний фор-
мат. Це не означає, що ми повинні відмовитися від існуючих 
форматів, нам важливо «подружити» існуючі бібліотечні фор-
мати з форматом schema.org та об’єднати інтереси бібліотек 
з їх користувачів. Ми будемо насичувати інтернет нашими 
фонди у вигляді зрозумілого формату schema.org, а наші ко-
ристувачі будуть знаходити цю інформацію.

Сьогодні в нашій бібліотеці розвивається напрям встанов-
лення порозуміння між бібліотечними форматами MARC21, 
UniMarc, RusMarc (що використовує бібліотечна програма Irbis) 
та форматом schema.org. Ми встановили співвідношення від-
повідних полів цих форматів, що дасть можливість конвертува-
ти між собою ці формати, перенести наші бази даних в інший 
формат. Ми зможемо конвертувати наші бази даних програми 
Irbis формату RusMark у формат Mark21, щобі замінити мораль-
но застарілий Irbis на щось більш сучасне та зможемо додавати 
до бібліографічних записів різних форматів зрозумілий для ін-
тернету формат schema.org. Введення інтернетом нового фор-
мату даних означає, що функції бібліотеки мають зрости, тому 
що ніхто, крім бібліотек, не займається створенням, катало-
гізацією та розповсюдженням бібліографічних записів. 

Бібліотекар, який впорядковує сувої на поличці, якого я 
згадав на початку, скоріш за все працював в Олександрійській 
бібліотеці, де, як відомо з історії, знали, що земля кругла і що 
сонце знаходиться в центрі сонячної системи, а весь світ про 
це дізнався на тисячу років пізніше. 

Незважаючи на технологічні зміни у суспільстві, робота 
бібліотекаря не знецінилася, та поготів від медичної інфор-
мації залежить здоров’я і життя людей. Нашим завданням 
є надати нашим користувачам цю інформацію найкращим 
чином, сучасними засобами, методами та з використанням 
останніх досягнень.

Шкода Юрій Володимирович
в. о. заступника директора з інформаційних технологій Національної наукової медичної бібліотеки України

 м. Київ

ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ
НАУКОВІЙ МЕДИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ТА ПОШУКИ
НОВИХ МЕТОДІВ ІНДЕКСАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ
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Проблеми розвитку бібліотек у цифровому просторі, 
їх послуги з інформаційного обслуговування можна 

розглядати із використанням концепції інформаційної 
екології. 

Термін «інформаційна екологія» означає розуміння ін-
формації через вивчення світу як системи, як сукупності у її 
складності та з усіма її очевидними суперечностями. Зараз 
це актуально через технологічну еволюцію та глобалізацію. 
Екологія інформації використовується як інструмент розу-
міння складного соціального інформаційного ландшафту з 
конкуренцією та комунікацією у постійно мінливих умовах. 
Інформаційна екосистема – це система, що складається з 
людини, інформації, інформаційного середовища та інфор-
маційних технологій.

Концепція інформаційної екології виникла з інформа-
ційного менеджменту та досліджень інформаційної пове-
дінки. Вона базується на складних взаємовідносинах між 
людьми та технологіями під час використання інформації у 
суспільстві та організаціях. Принципи екології використо-
вуються для підкреслення взаємозалежності інформаційно-
го середовища з усіма компонентами екосистеми [4].

На думку Davenport та Prusak, інформаційна екологія 
повинна допомогти в управлінні інформаційним середови-
щем. «Екологічний» підхід науковців до управління інфор-
мацією чітко визнає взаємозв’язок людських технологій. 
Інформаційна екологія «у центрі уваги ставить те, як люди 
створюють, розповсюджують, розуміють та використовують 
інформацію» [1, с. 5]. Інформаційна екологія – «наука про ро-
зуміння та управління цілими середовищами».

Інша концепція інформаційної екології Nardi та O'Day 
[5], заснована на взаємозв’язку між інформаційними тех-
нологіями та людьми при перетворені інформації у знан-
ня. Вони поділяють ті самі думки, що й Davenport та Prusak 

щодо впливу технологій на життя людей, але вони підходять 
до проблем з іншої дисциплінарної точки зору. Основна 
увага приділяється не технологіям, а людським практикам, 
в які вбудовані технології. Інформаційна екологія являє со-
бою процедури, цілі, цінності громад, які підтримуються 
технологіями. Інформаційна екологія – це місця, де люди 
використовують інструменти та допомагають одне одному в 
інформаційній діяльності через соціальну комунікацію. 

Nardi та O'Day стверджують, що системне мислення 
наводить нас на думки про нашу повсюдну причетність до 
технологій. Це піднімає ключові проблеми автономії, ней-
тралітету та зрозумілості технологій. Розгляд технологій 
як системи спонукає до масштабного взаємопов’язаного 
мислення. Питання про системи виходять за рамки кон-
кретних об’єктів або інструментів, включаючи безліч різ-
них відносин, в які вони залучені. Постають такі питання: 
Які соціальні наслідки нової технології? Як можна змінити 
систему? Хто за це відповідає? Чи можна це контролювати? 
Це правильні питання, але вони залишають відчутя локаль-
ності, місцевих відмінностей та локального впливу. Сила 
системного мислення полягає в його широкому обсязі, але 
якщо нам потрібні ефективні заходи, треба дуже добре ро-
зуміти технології, зокреме місцеві умови. Саме екологічна 
метафора звертає увагу на дослідження систем у місцевих 
умовах. За визначення Nardi та O'Day інформаційна еколо-
гія – це система людей технологій, практик та цінностей 
у місцевих умовах [5]. Цінності рідко обговорюються, але 
вони є головними для розуміння мотивації діяльності кож-
ної окремої інформаційної екології. Якщо не ставити запи-
тання на основі цінностей, то легко втратити багато часу 
та грошей на технологічні інновації, які не зовсім потрібні, 
оскільки виявляється їх несумісність з деякими основними 
принципами та мотиваціями у роботі. Легко зануритись 
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безпосередньо в дискусії про ноу-хау, проте розмови про 
цінності допомагають нам з різних точок зору розглядати 
будб-які інновації.

O’Day [7] пропонує чотири основні характеристики біо-
логічної екології, на які варто звертати увагу при досліджен-
ні бібліотек у контексті інформаційної екології. Кожна з них 
дає можливість по-новому подивитися на технології:
1.  Різноманітність. Екологічні системи повні різних видів 

в різноманітних нішах. Інформаційна екологія дозволяє 
нам не зосереджуватися в одній чи двох ролях, одному 
чи двох інструментах. Будь-яка технологія використову-
ється різними способами, і будь-яка людина взаємодіє з 
різними технологіями. Сучасне середовище, в якому ви-
користовуються мобільні технології, різноманітні нові 
цифрові пристрої, платформи та додатки глибоко зміни-
ли нашу екологію. Постають питання: Чия допомога по-
трібна, щоб бібліотеки працювали в цифровому просто-
рі? Які нові способи застосування технологій у бібліотеці 
можна впровадити для кращого інформаційного обслу-
говування різних груп користувачів? Які нові учасники 
можуть брати участь у формуванні цифрового контенту 
бібліотеки та доступу до нього? Чи можемо ми надати 
нові засоби доступу до бібліотечних цифрових ресурсів 
окрім традиційних веб-сторінок? 

2.  Місцевість. Екологічна система обмежена. У біологічній 
екології ми можемо бачити, як види пристосовуються до 
свого місцевого середовища. В інформаційній екології 
важливо звертати увагу на те, як технології функціону-
ють на місцевому рівні, спостерігаючи за взаємовідно-
синами між конкретними людьми, видами діяльності та 
цінностями. Постають питання: Як можна налаштувати 
цифрові ресурси бібліотеки для різних інформаційних 
екосистем, в яких вони використовуються? Як по-ново-
му можна збирати та систематизувати різні цифрові ре-
сурси, щоб задовольнити конкретні потреби та інтереси 
різних інформаційних екосистем?

3.  Ключові види. В біологічній екології зустрічаються види, 
внесок яких настільки важливий для динаміки екології, 
що без них вона стала би нестабільною. В інформацій-
них екологічних системах теж є такі «види» – люди, які 
змушують працювати інструменти відповідно до місце-
вого середовища та налагоджують контакт між соціумом 
та технологіями. Дуже часто їх робота малопомітна для 
оточуючих. Саме бібліотекарі є гарним прикладом тако-
го ключового виду. Постає питання: Які нові ролі можуть 
виконувати бібліотекарі у цифровому середовищі?

4.  Коеволюція. Біологічні види еволюціонують одночас-
но із сусідніми видами. Зміни одного виду або навко-
лишнього середовища можуть вплинути на інші види. 
Впровадження в інформаційну екосистему нової тех-
нології, імовірно, матиме ланцюгову реакцію у всьому 
навколишньому середовищі. Тож потрібно передбачати 
взаємні адаптації інструментів та соціальних практик. 
Постає питання: Як мережеве обслуговування бібліотек 
співіснує з традиційними послугами? 
В останні роки обсяг досліджень інформаційної екології 

поступово збільшується [10]. Досліджуються Інтернет, циф-
рові бібліотеки, соціальні комунікації, інформаційна пове-
дінка, інформаційна грамотність, мобільні технології тощо 
у контексті інформаційної екології [2, 3, 6, 8, 9, 11].

Отже, екологічне мислення може генерувати корисні 
запитання та ідеї для бібліотек у цифровому просторі. Кон-
цепція інформаційної екології не є новою методологією – це 
засіб звернути увагу, розвинути певне розуміння щодо тех-
нологій, їх значення та впливу. Зосереджуючись на техніч-
них особливостях для прийняття рішень щодо технологій, 
можна пропустити деякі соціальні взаємозв’язки, які фор-
мують успішну практику. Ефективна адаптація бібліотек 
до цифрового середовища вимагає постійних продуманих 
діалогів між бібліотекарями, видавцями, розробниками 
програмного забезпечення та іншими учасниками кожної 
інформаційної екосистеми.
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Сучасна бібліотека повинна виконувати функції провід-
ника у світ інформації у сучасному цифровому суспіль-

стві, який допомагає існуючим і майбутнім користувачам 
знаходити, оцінювати, використовувати та створювати 
знання, розвивати навички для навчання протягом усього 
життя. Для цього бібліотека має стати клієнтоорієнтованою 
сервісною системою, комунікаційним простором.

Через формування нових послуг та сервісів відбувається 
трансформація медичних бібліотек, що призводить до під-
вищення престижу бібліотеки як єдиного гаранту консти-
туційного права кожного на вільний доступ до інформації.

Поширення знань та зв’язок користувача з інформацією 
завжди були пріоритетом у бібліотечному обслуговуванні, 
проте сьогодні масштаби та темпи соціальних трансформа-
цій вимагають відповідних змін у традиційній діяльності 
бібліотеки як обслуговуючої структури. Поряд зі звичними 
формами діяльності на бібліотечній платформі розвивають-
ся унікальні моделі взаємодії інформаційного обслуговуван-
ня та соціальних послуг для різних категорій населення, що 
передбачає розширення напрямів роботи, зокрема, і через 
надання спеціалізованої консультативної допомоги та появу 
нових інформаційних сервісів, здатних забезпечити муль-
типотреби сучасного користувача. 

Пріоритетними визначено такі напрями:
•  Створення комунікаційного креативного простору 

(коворкінг/мейкерспейс)
Першим кроком до трансформації бібліотеки є надання 

відкритого доступу до літератури, комплектування технікою 
та програмним забезпеченням, створення комфортних умов 
для роботи та відпочинку шляхом реорганізації фізичного 
простору із виділенням зон індивідуальної роботи, просто-
рів для проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конферен-
цій, презентацій, зустрічей з провідними фахівцями різних 

галузей, коворкінгу (coworking – робоче середовище, яке 
сприяє навчанню, інтелектуальному зростанню та розвитку 
затребуваних навичок), мейкерспейсу (MakerSpace).
•  Мейкерспейс

Мейкерспейс – це місце спроектоване для втілення DIY 
(Зроби Сам, Do It Yourself) проектів. Зазвичай це простір з 
інструментами, обладнанням та ресурсами щоб зробити 
щось. Мейкерспейси надають людям можливість поринути 
у творчі заняття, яких більше не навчають у формальній осві-
ті, таких як шиття, деревообробка, створення електроніки 
та різих винаходів.

Членів мейкерського руху можна охарактеризувати як 
людей, охочих зробити щось у творчий спосіб та спільно, 
при цьому вирішуючи суттєву проблему чи виклик. Мей-
керспейси є продуктами цього руху: локації для спільноти з 
інструментами, матеріалами та волонтерами, бажаючими 
поділитися своїм досвідом. 

Бібліотеки завжди були місцем доступу громади до на-
вчальних ресурсів. Протягом років бібліотечні ресурси роз-
вивалися від фізичних до надання доступу до інформації 
через інтернет мережу. Таким чином, перевинайдення цих 
просторів з додаванням мейкерспейсу є цілком природнім. 

Створення комунікаційного креативного простору 
сприятиме вдосконаленню та відточуванню професійних 
навичок. Підвищить рівень знань, а також ознайомить з ос-
танніми дослідженнями в профільній області. Сприятиме 
впровадженню високих стандартів якості медицини, шля-
хом надання навчальних матеріалів, унікальних тренінгів та 
організації освітніх програм.
• Зв'язки з громадськістю/ЗМІ

Забезпечення реклами заходів, ресурсів та послуг в елек-
тронному та друкованому вигляді через підвищення рівня 
поінформованості про інтегровані послуги та заходи бібліо-
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Мейкерспейс, коворкінг, інші моделі взаємодії інформаційного обслуговування та соціальних послуг.
Ключові слова: усучасна бібліотека,інформаційні послуги, Мейкерспейс, комунікаційний простір.
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теки на всіх рівнях через широке спілкування, просвітниць-
ку діяльність в соціальних мережах.
• Поліграфічні послуги

Надання широко спектру поліграфічних послуг бібліоте-
ками є як ніколи актуальним через брак коштів на розвиток 
та недостатнє державне фінансування. Основними видами 
продукції та послуг є робота з тексом (сканування, набір, 
форматування, редагування, електронний друк, копіюван-
ня) та розробка (банерів, брошур, плакатів, листівок, букле-
тів та ін.).
• Webсайт

Для розуміння та утримання своїх користувачів, які все 
частіше надають перевагу електронному документу, ніж 
традиційному, постійний зворотній зв'язок забезпечить 
вебсайт бібліотеки. Вебсайти надають бібліотекам можли-
вість розширювати свою діяльність, охоплюючи більше ко-
ристувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, ство-
рюючи собі позитивний імідж. Перевагою вебсайтів є те, що 
бібліотеки можуть не лише краще задовольняти інформа-

ційні потреби користувачів, а й представляти свої інформа-
ційні продукти (сервіс персоніфікованої доставки інформа-
ції щодо найактуальніших тем досліджень за предметними 
галузями; публікацій власних матеріалів і досліджень тощо).
• Підвищення кваліфікації

Організувати систему безперервного підвищення ква-
ліфікації для співробітників за всіма сервісами бібліотеки 
та залучити нових спеціалістів для посилення нових непро-
фільних напрямів роботи.

Отже, місія сучасної бібліотеки полягає у просуванні 
якісних інформаційних ресурсів та інноваційних послуг для 
стимулювання творчості, інтелектуальних інновацій, забез-
печення простору для неперервної самоосвіти.

Бібліотека в сучасному суспільстві має поєднувати в собі 
не тільки роботу в традиційному напрямку, але і роботу як 
інформаційний хаб, який об’єднує та розвиває, сприяє зв’яз-
кам, співробітництву та партнерству, що надихає та забезпе-
чує високий рівень доступу до інформації та послуг у фізич-
ному та віртуальному просторі.
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Головна функція університетської бібліотеки – слугувати 
порталом у світовий інформаційний простір. 2020 рік у 

бібліотеці УМСА розпочався традиційно: книгозбірня об-
слуговувала читачів офлайн, а також взаємодіяла на своїх 
онлайн-платформах. У січні–лютому ще відбувалися масо-
ві книговидачі, соціокультурні заходи, а вже в березні сту-
денти, співробітники та бібліотека перейшли винятково 
на дистанційну форму роботи з користувачами. Платфор-
мами для взаємодії стали власні ресурси, які були на мо-
мент введення карантину: 7 вебресурсів, кожен з яких має 
свій функціонал і завдання.

Бібліотеки всього світу одномоментно зіткнулися з ви-
бором: які послуги та яким чином пропонувати онлайн [2]. 
Бібліотекарі, що працювали віддалено, почали активніше 
взаємодіяти з колегами, які знаходилися в бібліотеці: на-
приклад, запити користувачів щодо ЕДД зросли, тому статті, 
які були представлені в паперовому вигляді, співробітники 
сканували в читальних залах, надсилали колегам, а ті вже 
далі працювали з читачами онлайн. 

У цей період стали актуальнішими доступи до електро-
нних бібліотек, з яких можна завантажити повнотекстові 
публікації. Тому, одним із завдань став активний пошук 
тестових доступів до різноманітних світових ресурсів, 
щоб студенти та науковці, які не можуть під час карантину 
взяти паперові видання, могли скористатися літературою 
онлайн.

Потреби «цифрового» покоління змусили бібліотека-
рів швидко освоїти нові формати як співпраці з корис-
тувачами, так і самоорганізації та самоосвіти [3]. За час 
карантину співробітники почали працювати з цифро-

вими платформами, зокрема з «Дією», «Прометеусом», 
навчилися використовувати для роботи Zoom, Meet, кор-
поративні чати, месенджери, хмарні технології. Тайм-ме-
неджмент став дійсно актуальним, адже довелося само-
стійно організовувати свій робочий день таким чином, 
щоб він був ефективним.

У період карантину визначилися нові організаційні 
завдання: робота відділів, які до цього працювали тільки 
в офлайні організовувалась практично з нуля. У той же час 
діяльність smm, адміністраторів репозитарію та електро-
нного каталогу залишилась сталою, але збільшилось наван-
таження. Змінилися формати масових заходів, виставок, 
презентацій та переглядів книг. Усе трансформувалося в 
онлайн. Статистика віртуальних звернень у 2020 році збіль-
шилась в усіх напрямах та точках зворотного зв’язку. 

Дистанційне навчання активізувало всі цифрові тех-
нології, які вже були задіяні раніше. Ті студенти, що кори-
стувалися ними, практично не помітили переходу на новий 
режим роботи [1]. 

Найактуальніше питання, на яке вказала дистанційна 
освіта: студенти потребують онлайн-доступу до повнотек-
стових версій книг. Ще однією проблемою стала недостатня 
інформаційна грамотність та компетенції частини співро-
бітників. Тому, можна зауважити, що вектор розвитку має 
бути у цих напрямах.

2020 рік виявив сильні та слабкі сторони технічного за-
безпечення бібліотеки, якості контенту, цифрової підготов-
ки та компетенції бібліотекарів. Підтримка освітнього про-
цесу завжди була основним завданням бібліотек, і зі зміною 
правил у освіті мають змінитися і бібліотеки.

Анотація. У 2020 році робота бібліотек ЗВО зазнала істотних змін. Усі вони були пов'язані з посиленням дистанційних методів обслугову-
вання користувачів. Різкий перехід на віддалений режим праці поставив завдання в найкоротші терміни перебудувати свою роботу відпо-
відно до нової реальності. Створення нових сервісів, удосконалення вже наявних та планування на майбутнє, ураховуючи можливі каран-
тини, стали основними завданнями минулого року. Під час пандемії відбулося переосмислення принципів, технологічних рішень, та ролі 
бібліотекаря в освітньому процесі.
Ключові слова: дистанційна освіта, віддалений доступ, бібліотечні сервіси.
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Науково-дослідна робота бібліотеки (НДРБ) – це осо-
блива форма професійної діяльності та процесу систе-

матичного, цілеспрямованого, теоретично обґрунтованого 
вивчення певних явищ соціальної дійсності, що стосуються 
розвитку та функціонування бібліотек. У зазначеній діяль-
ності використовуються наукові засоби і методи пізнання, 
що завершується формуванням нового наукового знання, 
яке відповідає критеріям актуальності, раціональності, 
об’єктивності, верифікованості, прогностичності та сприяє 
впровадженню нових методів і способів виробничих про-
цесів у бібліотечну практику або її раціоналізації, а також 
прийняттю та реалізації необхідних управлінських рішень, 
професійному розвитку бібліотечних кадрів і певних галу-
зей бібліотекознавства. Обґрунтування НДРБ фахівці пов’я-
зують також і з удосконаленням бібліотечно-інформаційних 
процесів, адаптацією бібліотечної мережі до вимог сучасно-
го та майбутнього суспільства (сучасним російським бібліо-
текознавцем А. Соколовим було навіть запропоновано но-
вий термін – «бібліофутурологія», що тлумачиться як вчення 
про майбутнє бібліосфери (тобто – книжкової та бібліотеч-
ної справи), або теорія бібліотечного прогнозування [5]). 

У термінологічному словнику «Библиотечное дело: тер-
минологический словарь» (М., 1986) НДРБ трактується як на-
прям наукових досліджень, які спрямовані на вдосконалення 
бібліотечного та бібліографічного обслуговування населення, 
на сприяння зміцненню теоретичної бази бібліотечної спра-
ви, збільшенню нового знання в галузі бібліотекознавства, 
бібліографознавства, історії книги та книгознавства, оптимі-
зації бібліотечної технології [2, с. 25]. 

У російській «Библиотечной энциклопедии» (М., 2007) 
у визначенні НДРБ акцент, переважно, ставиться на харак-
теристиці суб’єкта виконання науково-дослідної роботи в 
галузі бібліотечної справи. НДРБ визначається як «вивчен-

ня та вирішення фундаментальних і прикладних проблем 
бібліотечної діяльності силами колективів бібліотек, біблі-
отечно-бібліографічних установ (у т.ч. вищих навчальних та 
наукових закладів, книжкових палат), професійних громад-
ських об’єднань, товариств і окремих фахівців» [4, с. 693]. 

НДРБ складається з наступних основних напрямів діяль-
ності книгозбірні: науково-методичної, науково-дослідної, 
науково-просвітницької, науково-бібліографічної та нау-
ково-видавничої діяльності. Іноді у бібліотеках різних ти-
пів розглядають дослідницьку діяльність як один з напрямів 
науково-методичної роботи, основою аналітичної діяльності, 
оцінки досягнутих результатів та здійснення звітності. Отже, 
НДРБ – це дослідження, спрямовані на розвиток теорії та 
практики бібліотечної справи, зокрема – науково-бібліогра-
фічної роботи, що завершується виданням покажчиків, зведе-
них друкованих каталогів та ін., а також науково-методичної 
роботи, що втілюється в складанні інструктивно-методичних 
матеріалів та інших документів з науково-обґрунтованими 
рекомендаціями. НДРБ направлена на поліпшення якості 
бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів, вдо-
сконалення бібліотечно-бібліографічних процесів, підви-
щення продуктивності бібліотечної праці в цілому.

Дослідницька діяльність є основою організації поступово-
го розвитку бібліотеки, забезпечує його відповідність потре-
бам і очікуванням користувачів. Сутність дослідницької діяль-
ності бібліотек полягає у вивченні, аналізі та оцінці елементів 
і чинників, що впливають на тенденції розвитку, структуру і 
характер відносин на певній ділянці виробничих процесів. 
Дослідницька діяльність може стати напрямом роботи май-
же кожної бібліотеки не залежно від її статусу, який впливає 
тільки на масштаб проведених досліджень. Проте, проведен-
ня досліджень, складний, витратний і тривалий процес, тому 
для його здійснення потрібні вагомі підстави і ретельно про-

Анотація. Проаналізовано та висвітлено основний зміст поняття «науково-дослідна робота бібліотеки». Охарактеризовано головні напря-
ми та види науково-дослідної діяльності книгозбірень. Досліджено місце і значення науково-дослідної роботи бібліотеки в розвитку та 
підвищенні ефективності її діяльності.
Ключові слова: бібліотечна діяльність, науково-дослідна робота, організація та управління науково-дослідною роботою, бібліотекознавство, 
ефективність інформаційно-бібліотечної діяльності.
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думана тематика. Дослідження повинно визначати нові мож-
ливості, нові обставини, що сприяють поліпшенню діяльності 
бібліотеки (структурного підрозділу) і її іміджу в суспільстві 
[1, с. 86]. Російська дослідниця, професор О. Лаврик зазначає: 
оскільки наукове дослідження – це цілеспрямоване пізнання, 
результати якого виступають у вигляді системи понять, прин-
ципів, законів і теорій, то в роботі бібліотек використовуються 
такі типи наукових досліджень, як фундаментальні, прикладні 
дослідження та розробки, спрямовані на впровадження нових 
методів і способів діяльності у бібліотечну практику [3]. Фун-
даментальні дослідження створюють своєрідні напрацювання 
для майбутніх наукових робіт, задовольняють потреби самої 
науки у безперервному процесі пізнання. Результати приклад-
них досліджень націлені на упровадження досягнень дослідів 
у практику. У НДРБ більшість досліджень носить прикладний 
характер. У залежності від складності аналізу предмета та за-
вдань, дослідження можуть бути пошуковими, описовими та 
аналітичними; від затрат часу – довгостроковими (від 3 років 
і більше), середньостроковими (від 6 місяців до 3 років), ко-
роткостроковими (від 2 до 6 місяців) та експрес-дослідження-
ми (потребують мінімальних витрат часу: від 1–2 тижнів до 
1–2 місяців). Бувають дослідження разові та повторні, описо-
во-аналітичними та ін. Вибір виду дослідження залежить від 
його мети і завдань; методів вивчення; термінів виконання; 
можливостей і досвідченості виконавців. Організація НДРБ 
– це система раціональних скоординованих дій, нормативів, 
інструкцій, які визначають порядок проведення досліджен-
ня, тобто розподіл функцій, обов’язків і відповідальності. Ор-
ганізація дослідження визначає диференціацію та інтеграцію 
діяльності дослідників. 

На основі виконання головних функцій книгозбірень 
сформувалися основні напрями НДРБ: вивчення користу-
вачів; дослідження складу книжкового фонду, його викори-
стання і відповідності читацьким запитам; розвиток інфор-
маційно-бібліографічних ресурсів, вивчення ефективності їх 
використання; формування корпоративної мережі бібліотек. 
Сьогодні НДРБ стає обов’язковим і невід’ємним компонентом 
бібліотечної професії не тільки професіональних дослідни-
ків, а й бібліотекарів-практиків, які постають повноправни-
ми учасниками процесу творення нового бібліотекознавчого 
знання. В сучасних умовах вона є одним з основних елемен-
тів успішного функціонування книгозбірень. Актуальність і 
необхідність НДРБ очевидна: жодне управлінське рішення 
не може бути прийнято без наукового обґрунтування, глибо-
кого розуміння ситуації, що склалася. Наукові дослідження в 
бібліотеках сприяють вирішенню як глобальних, концепту-
альних проблем, так і локальних, допомагають розібратися в 
закономірностях функціонування бібліотеки як соціального 
інституту, спрогнозувати його подальший розвиток, для чого 
широко застосовуються різні методи наукового пізнання як 
загальнонаукові (аналіз, синтез, дедукція, індукція, моделю-
вання, узагальнення, абстрагування, формалізація, систем-
ний метод, експеримент, спостереження, опис та ін.), так і 
спеціальні (конкретно-наукові: статистичні; бібліометричні; 
соціологічні, історичні; анкетування (опитування); ранжуван-
ня; аналіз бібліотечної документації тощо). Можна виділити 

кілька підходів до організації дослідницької діяльності. НДРБ 
часто зводиться до процесу збору відомостей про окремі на-
прями роботи установи з метою визначення якості послуг, 
що надаються, а також рівня досягнення поставлених біблі-
отекою завдань, тобто – це можливість виявляти певні риси 
діяльності книгозбірні, які потребують подальшої корекції. 

Основна мета НДРБ – удосконалення практичної діяль-
ності бібліотек і бібліотечної освіти, розвиток бібліотечної 
науки. Звідси, головними напрямами НДРБ є підвищення 
наукового рівня методичної, інформаційної, бібліографіч-
ної діяльності бібліотек, організації науково-дослідницької 
роботи в області бібліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства та суміжних наук. Розширення масштабів 
НДРБ залежить від взаємодії бібліотечної науки, практики і 
освіти. Активізація процесу залучення до цієї роботи бібліо-
текарів-практиків настійно вимагає пошуку організаційних 
форм, що забезпечують зазначену взаємодію. Якість розроб-
ки бібліотекознавчих проектів залежить від рівня підготовле-
ності бібліотечних фахівців-дослідників, а також від розвитку 
методологічного та програмно-методичного забезпечення 
проектів. Необхідність підвищення рівня знань бібліотечних 
фахівців вимагає вдосконалення системи підготовки дослід-
ників бібліотечної справи. При цьому важливо дотримува-
тися концепції безперервної освіти, що дозволяє послідовно 
розвивати дослідницький потенціал фахівців на основі прин-
ципів сталого розвитку, послідовності, узгодженості і суміс-
ності змісту і методів навчання [6, с. 16].

Науково-дослідницька робота є однією з провідних 
форм діяльності для академічних (наукових), вишівських, 
обласних та деяких інших видів бібліотек. Вона стає пріо-
ритетною і для інших типів і видів бібліотек, оскільки стає 
невід’ємною складовою роботи сучасної книгозбірні, тому 
що, комплектування фонду бібліотеки, підготовка катало-
гів, картотек, бібліографічних покажчиків, інформаційних 
баз даних та широкого спектру інформаційно-аналітичних 
матеріалів потребують різнобічних знань та навичок, тісно 
пов’язаних з науковою діяльністю. Спеціальні підрозділи та 
відповідні інформаційно-бібліотечні фахівці здійснюють 
моніторинг розвитку бібліотечної системи у межах певного 
дослідження, підготовку оглядів діяльності, аналітичних зві-
тів, довідок, матеріалів вивчення досвіду роботи бібліотек, 
ведуть статистичне спостереження, створюють аналітичні 
бази даних про діяльність бібліотек, готують різні збірни-
ки узагальнених аналітичних відомостей. В останні роки 
спостерігається тенденція зростання ступеня науковості 
консультативної, методичної, бібліографічної, краєзнавчої, 
виставкової, інформаційно-аналітичної діяльності бібліо-
тек. До того ж, кожний із зазначених напрямів діяльності 
сам стає предметом наукових досліджень. Результати НДРБ 
втілюються у розробці нормативів, стандартів, інструкцій, 
методичних рекомендацій, професійних наукових видань, 
у наукових публікаціях, у здійсненні наукових заходів та 
розвитку подальших наукових досліджень, у проведенні 
діагностики бібліотечної системи, низки соціологічних до-
сліджень, підготовці концепцій, прогнозів і перспектив роз-
витку системи бібліотек, бібліотечної галузі в цілому.
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В умовах корінних змін у житті українського суспільства 
в професійній пресі продовжує обговорюватися питан-

ня про роль, функції, місії та концепції медичних бібліотек 
України. 

Сьогодні активна комп'ютеризація медичних бібліотек 
на перший план висуває рішення технологічних, управ-
лінських, організаційних, кадрових проблем бібліотечно-
інформаційної діяльності. Разом з тим стає очевидним, що 
без вирішення методологічних, концептуальних проблем 
бібліотечної справи в Україні неможливе ефективне вирі-
шення інших, похідних від них питань [2, с. 51–52]. 

Тому тільки за останні 5 років з'явилося багато наукових 
публікацій з викладом методологічних підходів, концепту-
альних моделей сучасної медичної бібліотеки та сучасної 
бібліотеки України взагалі.

Можна стверджувати, що сучасна українська медична 
бібліотека в умовах комп'ютеризації та ринкової економі-
ки все більше розвивається як соціально-комунікативний 
інститут, як комунікаційна система, що продукує смисли у 
вигляді бібліотечних продуктів і послуг, висловлюючи і ви-
являючи себе цим в соціальному просторі сучасності.

Медична бібліотека як соціально-комунікативний ін-
ститут володіє сутнісними і прикладними функціями. Ре-
алізація сутнісних функцій забезпечує бібліотеці її непов-
торність, унікальність як соціального інституту, прикладні 
функції забезпечують конкретизацію сутнісних функцій і 
надають інституту стійкість, сучасність і затребуваність в 
конкретних соціально-тимчасових обставинах, що швидко 
змінюються [4, с. 21].

Медична бібліотека є, з одного боку, інститутом комуні-
кації, які укладають посередництво між потребами в її ре-

сурсах і засновниками, а з іншого – комунікативним суб'єк-
том, наділеним своїми специфічними комунікативними 
властивостями, відмінними від інших суб'єктів комунікації. 
Ці властивості – специфічні, сутнісні, інституційні ознаки 
бібліотеки: зберігати і надавати інформацію, перетворюва-
ти її в потрібні споживачеві форми, кодувати і декодувати 
її за допомогою інформаційно-пошукових мов, створювати 
нові інформаційні продукти і послуги з метою задоволення 
різноманітних потреб її користувачів.

Саме тому у сучасних умовах розвитку ринкових та со-
ціальних відносин та інформатизації медична бібліотека 
все більше змушена заявляти про себе в соціально-куль-
турному просторі, як суб'єкт комунікації. У даний час в 
бібліотечній теорії та практиці стійко закріпилося ринкове 
розуміння діяльності медичної бібліотеки з виробництва 
та просування для своїх користувачів інформаційних про-
дуктів і послуг. Міцно влаштувався і технологічний підхід 
до діяльності медичної бібліотеки. Отримали визнання 
і розвиток бібліотечний маркетинг і менеджмент разом 
з рекламою і паблік релейшнз. Будучи комунікативним 
суб'єктом медична бібліотека все більше усвідомлює необ-
хідність реалізації своєї ціннісно-орієнтаційної функції в 
взаємодії з користувачем [1, с. 3-6].

Медична бібліотека як комунікативний суб'єкт, який іс-
нує в соціально-культурному просторі, проявляє і виражає 
себе в ньому тільки через генерацію смислів, адресованих 
різним соціальним групам, через комунікацію, спілкування 
в своєму внутрішньому світі і в зовнішньому середовищі. 

Медична бібліотека в соціально-культурному просторі, 
так чи інакше, усвідомлює себе суб'єктом комунікації і всту-
пає в контакти з соціумом. Стимулом до комунікації висту-

Анотація. Досліджується медична бібліотека як соціально – комунікативний інститут. Визначено, що медична бібліотека як соціально-кому-
нікативний інститут володіє сутнісними і прикладними функціями, реалізація яких забезпечує і її неповторність, унікальність як соціально-
го інституту, прикладні функції забезпечують конкретизацію сутнісних функцій і надають інституту твердість, новітність, модернізованість і 
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пає знаходження бібліотеки в конкурентному середовищі, 
усвідомлювана все більша потреба в самозбереженні. 

Отже для сучасної медичної бібліотеки особливо акту-
альним стає діалог як сутність, зміст діяльності. Саме діа-
лог зі своїми користувачами, діалог, орієнтований на різні 
соціальні групи населення, на близьке і далеке оточення, 

діалог з владою і з іншими соціальними інститутами може 
підтримувати буття медичної бібліотеки в соціальному 
просторі і часі. Бути почутим, зрозумілим і прийнятим 
можна тільки через діалог. Поряд з діалогом бібліотека ви-
користовує в комунікаційної діяльності управління та на-
слідування [3, с. 7–26].
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Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
(НБУВ) відома в країні та поза її межами як установа, що 

має унікальний досвід розвитку функцій національної й од-
ночасно академічної наукової бібліотеки і науково-дослідно-
го інституту НАН України; комплексного характеру роботи, 
який поєднує теоретичні дослідження у галузі книгознавства, 
бібліотекознавства, бібліографознавства, кодикології і коди-
кографії; архівознавства та документознавства; наукометрії; 
інформаційно-комунікаційних технологій; біографістики; 
збереження, консервації та реставрації документів з приклад-
ною і видавничою діяльністю. Бібліотека має науковий по-
тенціал та можливості апробації і впровадження отриманих 
наукових результатів, розроблення і реалізації інноваційних 
продуктів та послуг. 

Основним напрямам діяльності, завданням та функціям 
НБУВ як наукової установи та національного бібліотечно-ін-
формаційного комплексу у 1992–2019 рр. присвячено низку 
колективних монографій вчених і фахівців Бібліотеки [2-5]. 

Науково-дослідна робота НБУВ – це фундаментальні роз-
робки відповідно до профілю установи та науково-приклад-
ний напрям, пов’язаний з основними функціями бібліотеки 
як соціальної установи: збирання, наукового опрацювання 
та організації доступу до різноманітних джерел інформації, 
створення методичних засад діяльності наукових бібліотек. 
Упродовж 2020 р. у НБУВ виконувалося 11 фундаментальних 
та прикладних наукових проєктів.10

Найвагоміші результати наукових досліджень
За бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріо-

ритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) 

виконувався науковий проєкт «Цифрові бібліотечно-інфор-
маційні ресурси у розбудові наукового сегменту національ-
ного інформаційного простору» (науковий керівник чл.-кор. 
НАН України Л. А. Дубровіна). Створювалася база знань 
та цифрова платформа з підтримки наукових досліджень 
ResearchUA, яка забезпечить науковців України необхід-
ною довідковою, бібліографічною, реферативною, пов-
нотекстовою та наукометричною інформацією для ефек-
тивного проведення наукових досліджень. Підготовлено 
аналітичну записку «Цифрові бібліотечні сервіси підтрим-
ки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій 
комунікації», колективну монографію «Національна бібліо-
тека України імені В. І. Вернадського: бібліотекознавство та 
бібліотечна діяльність в інноваційному процесі розвитку 
(2002–2020)».

Наші бібліотекознавчі дослідження спрямовувалися на 
вивчення концептуальних засад стратегічного розвитку на-
укової бібліотеки в сучасній системі наукових комунікацій; 
на визначення шляхів підвищення ефективності діяльності 
бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах трансфор-
мації наукових комунікацій (науковий керівник канд. іст. 
наук О. М. Василенко). Серед вагомих результатів – колек-
тивна монографія «Імплементація міжнародних стандартів 
у діяльність наукових бібліотек (з досвіду НБУВ)» (Т. М. Ко-
валь, О. М. Лопата, Л. О. Туровська, І. О. Шевченко).

Сучасні моделі та технологічні рішення реалізації бібліо-
течних порталів знань досліджувалися Інститутом інформа-
ційних технологій (науковий керівник д-р наук із соц. кому-
нікацій К. В. Лобузіна). Розроблялися науково-методичні та 

Анотація. Висвітлено найвагоміші результати наукових досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 2020 р. з 
питань інтеграції та використання інформаційних ресурсів; вивчення і збереження рукописної, книжкової та документальної спадщини 
України; створення національної бібліографії; розвитку української біографістики. Розглядається науково-видавнича діяльність Бібліотеки.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, наукові проєкти, видавнича діяльність.

Горєва Вікторія Володимирівна
учена секретарка, кандидатка історичних наук

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
м. Київ

Кулаковська Тетяна Леонтіївна
старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

м. Київ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: 
ПРОЄКТИ 2020 РОКУ

УДК 027.54(477-25)НБУВ:001.89:025 



«Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства»

54

технологічні засади їх створення та розвитку на базі консолі-
дованих інформаційних ресурсів НБУВ. Формувалися націо-
нальні наукові електронні ресурси, серед яких: електронний 
каталог НБУВ, е-бібліотека «Наукова періодика України», ре-
феративна база даних «Україніка наукова», фундаментальна 
е-бібліотеки «Україніка». 

Інформаційно-аналітичними підрозділами НБУВ – 
Службою інформаційно-аналітичного забезпечення, Фон-
дом президентів України, Національною юридичною біблі-
отекою обґрунтовано роль і місце бібліотек у формуванні 
інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій україн-
ського суспільства (науковий керівник д-р іст. наук, проф. 
В. М. Горовий). 

Видано, зокрема: монографіі «Бібліотека в інтерактив-
ному медіасередовищі: стан та перспективи» (В. В. Струн-
гар), «Електронний сервіс сучасної бібліотеки» (О. П. Же-
лай), курс лекцій «Соціальна інформатизація і розвиток 
національного інформаційного комплексу» (В. М. Горо-
вий), 14 назв та 320 випусків інформаційно-аналітичних 
журналів та бюлетенів, у т. ч. електронних видань.

За науковим напрямом «Вивчення, збереження і ви-
дання рукописної, книжкової та документальної спад-
щини України; створення національної бібліографії та 
біобібліографії, розвиток української біографістики» ви-
конувалося кілька наукових проєктів. В Інституті рукопи-
су НБУВ (канд. іст. наук О. П. Степченко) опрацьовувалися 
теоретичні та науково-практичні засади наукової експер-
тизи, джерелознавчої атрибуції, історико-кодикологіч-
ного, археографічного, архівознавчого дослідження та за-
лучення до наукового і культурного простору рукописних 
пам’яток, історичних документів та документів особового 
походження як джерел національної історико-культурної 
спадщини. Вийшли друком 8 наукових видань, серед яких: 
наукові каталоги «Колекція Київської казенної палати з 
фондів Інституту рукопису» (С. В. Сохань), «Архів В. С. Ко-
сенка (1896–1938): біографічне дослідження» (О. А. Іванова), 
«Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської 
майстерні Києво-Печерської лаври («Кужбушки») з фондів 
НБУВ. Частина ІІ: Навчальні малюнки учнів іконописної та 
малярської майстерні Києво-Печерської лаври. XVIII ст.» 
(Н. О. Щеколдіна).

Інститутом книгознавства (д-р іст. наук, проф. Г. І. Ко-
вальчук) досліджено теоретичні та практичні засади про-
ведення атрибуції і експертизи книжкових пам’яток (ста-
родруків, рідкісних і цінних вітчизняних та зарубіжних 
видань ХІХ–ХХ ст., у т. ч. зарубіжної україніки), інших видів 
бібліотечних пам’яток, серед яких ноти, гравюри, плакати, 
карти. Опубліковано, зокрема, книгознавче дослідження 
І. О. Ціборовської-Римарович «Видання друкарні Луцького 
домініканського монастиря (1787–1836) у фондах Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», довідник 
«Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 1. 
Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва» 
(Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць).

Документно-інформаційні ресурси архівної спадщини 
української академічної науки 1961–1965 рр. досліджували 
науковці та фахівці Інституту архівознавства (акад. НАН 
України О. С. Онищенко, канд. іст. наук Л. М. Яременко). За 
результатами опубліковано видання «Історія Національної 
академії наук України. 1961–1965: Частина 1. Документи і ма-
теріали» (О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. 
І. Вербіцька). монографії «Володимир Миколайович Перетц 
як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книж-
кової спадщини в світлі епістолярних джерел» (А. І. Шапо-
вал), «Архівні документи науково-дослідних інститутів НАН 
України: традиції і сучасність» (О. В. Січова).

Дослідження та впровадження превентивних мето-
дів забезпечення збереження фондів наукових бібліотек 
України в умовах росту екологічного та техногенного 
навантаження здійснювали науковці відділу наукових 
технологій збереження фондів (науковий керівник канд. 
іст. наук Л. В. Муха). Проєкт завершився колективною 
монографією «Превентивні методи збереження документів 
наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах» 
(Л. В. Муха; Л. П. Затока, Л. М. Куява). 

За результатами наукового проєкту з розроблення тео-
ретичних, методичних та прикладних аспектів формування 
національної бібліографії в контексті вивчення спадщини 
діячів української науки та культури (науковий керівник д-р 
філолог. наук, проф. С. С. Кіраль) опубліковано, зокрема, 
метабібліографічний посібник «Покажчики змісту україн-
ських часописів у фондах Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського» (Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. 
Радченко).

Питання біографіки української академічної науки до-
сліджувалися Інститутом біографічних досліджень (науко-
вий керівник чл.-кор. НАН України В. І. Попик). За результа-
тами опубліковано монографії: «Гнат Павлович Житецький: 
біографічний ескіз в інтер’єрі архівних документів і науко-
вої спадщини» (Л. І. Буряк, В. В. Патик), «Листування Івана 
Липи (1892−1922)» (І. І. Стамбол), науково-популярне видан-
ня «Родовід: як знайти своє коріння» (В. В. Томозов). Прове-
дено ІІІ щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографіч-
ний рейтинг у 2019 р.».

Видавнича діяльність Бібліотеки є складовою науко-
вої роботи і здійснюється на власній поліграфічній базі з 
1993 р. Цій темі присвячено захищену у 2020 р. дисертацію 
Т. П. Дубас «Науково-видавнича діяльність Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського: напрями, 
тенденції змін, перспективи (1991–2019)» та низку публі-
кацій авторки [1]. 

У межах наукових проектів 2020 р. вийшло друком 43 
наукових видання загальним обсягом 681,2 обл.-вид. арк. 
(11 колективних та індивідуальних монографій, 4 збір-
ники документів, 15 бібліографічних, довідкових, науко-
во-інформаційних видань, 11 випусків збірників наукових 
праць, 2 науково-методичних видання), електронні версії 
яких доступні користувачам у Репозитарії НБУВ (http://
irbis-nbuv.gov.ua/everlib).

Бібліотека є засновником і видавцем кількох фахових 
періодичних видань. У 2020 р. збірник наукових праць 
«Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні 
дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» 
увійшов до реєстру наукових фахових видань України (ка-
тегорія А) та індексується в міжнародних наукометричних 
БД: Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Academic Research 
Index (ResearchBib), Index Copernicus, Scientific Indexing 
Services (SIS). «Наукові праці Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського» та «Українська біографіс-
тика = Biographistica Ukrainica» отримали у реєстрі кате-
горію Б та індексуються в міжнародних БД: Research Bible, 
Scientific Indexing Services (SIS), CiteFactor, BASE, Open 
Access Infrastructure for Research in Europe, Integrational 
Institute of Organized Research, Index Copernicus.

У 2020 р. статус НБУВ як потужної наукової установи 
було підтверджено результатами державної атестації. Біблі-
отеку віднесено до найвищої першої класифікаційної групи 
за науковим напрямом соціогуманітарних наук як наукову 
установу-лідера, що має високий рівень отриманих резуль-
татів, визнання в Україні і світі, високий науковий потенці-
ал та ефективно його використовує для подальшого розвит-
ку, інтегрована у світовий науковий простір.
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У діяльності бібліотеки Науково-дослідного інституту епі-
деміології та гігієни Львівського національного медично-

го університету імені Данила Галицького важливим напрям-
ком роботи є дослідження історичної наукової спадщини 
вчених інституту, які внесли неоціненний внесок у розвиток 
вітчизняної та світової медицини. 

З нагоди 110-ї річниці від дня народження Г. Мосінга, 
видатного епідеміолога ХХ сторіччя, який був науковим 
працівником інституту та вніс вагомий внесок у ліквіда-
цію висипного тифу, директором інституту та завідувачкою 
бібліотеки, був започаткований проєкт спрямований на 
проведення науково-пошукової та історико-біобібліогра-
фічної дослідницької роботи. 

Метою проєкту було дослідження наукової діяльністі 
вченого, як епідеміолога, лікаря, клініциста та видання 
книги «Генріх Мосінг, видатний епідеміолог ХХ сторіччя» 
авторами якої є директор інституту Кузьмінов Б. П, учень 
Г. Мосінга, колишній науковий співробітник інституту 
Сагайдаковський М. М., завідувачка бібліотеки Смоль-
ницька В. Л. Вийшло з друку видання у 2020 році за під-
тримки Генерального консула Республіки Польщі у Львові 
Елізи Дзвонкевич. 

Книга написана двома мовами українською та польскою, 
містить численні світлини та архівні матеріали що віддзерка-
люють основні віхи життя та професійну діяльність вченого.

Створення Музею Г. Мосінга стало підсумком реалізації 
проєкту по збереженню наукового здобутку та популяриза-
ції історичної наукової спадщини вченого для наслідування 
молодим поколінням на прикладі минулого як взірець для 
сучасного.

В рамках науково-дослідної роботи вивчалися оригінали 
звітів про наукову дослідницьку роботу за участі Г. Мосінга, 

архівні документи, а саме накази по інституту, розпоря-
дження, протоколи засідань Вчених рад на яких підводилися 
підсумки виконання науково-дослідних робіт. 

Були опрацьовані документи з Центрального державно-
го історичного архіву, Державного архіву Львівської області. 

Особливо цінними є знахідки довоєнного періоду роз-
витку та діяльності інституту та документи про лабораторію 
під керівництвом професора Рудольфа Вайгля, де і розпочав 
свою діяльність Г. Мосінг, а також про науковців того часу, 
які працювали над створенням вакцини проти висипного 
тифу. Оскільки інформація розпорошена і не збереглася в 
архіві інституту, її доводилося збирати по крихтах, у тому 
числі у приватних архівах.

Особистість Г. Мосінга як вченого це насамперед його 
наукові здобутки: публікації, в яких зафіксовані його бага-
торічні епідеміологічні спостереження та експерименталь-
ний матеріал. Його досягнення це робота співробітників 
лабораторії, яку він створив у повоєнний період та учні, які 
продовжили й розвинули його справу. У роботах науковця 
представлено вивчення етіології, патогенезу, клініки та лі-
кування висипного епідемічного тифу, розроблено дієву си-
стему протиепідемічних заходів, спрямованих на цілковиту 
ліквідацію цього захворювання, він автор концепції про лік-
відацію висипного тифу.

Під час виконання проєкту досліджувалися фонди 
Бібліотеки інституту, а також фонди Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені І. Франка, Львівської національної наукової біблі-
отеки України імені Василя Стефаника, Бібліотеки ЛНМУ 
імені Данила Галицького. 

Повнотекстовий пошук оцифрованних наукових робіт 
вченого проводився на сайтах Archives de l'Institut Pasteur de 
Tunis Institut, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, OMNIA e-bib-

Анотація. В публікації висвітлено етапи реалізації науково-пошукового та історико-бібліографічного проєкту за результатами дослідження 
історичної наукової спадщини Г. Мосінга, видатного епідеміолога ХХ сторіччя, видання книги про нього та створення Музею з метою збе-
реження наукового здобутку вченого та здійснення просвітницької діяльності.
Ключові слова: бібліотека, наукова спадщина, історико-бібібліографічне дослідження, науково-пошуковий проєкт, видання книги, бібліо-
графічний покажчик.
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lioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Wielkopolska Biblioteka 
Cyfrowa, Pomorska Biblioteka Cyfrowa та ін.

Для видання «Генріх Мосінг, видатний епідеміолог ХХ 
сторіччя» Бібліотекою було укладено бібліографічний по-
кажчик, який складено за матеріалами книг, статей з журна-
лів, інтернет-ресурсів, до якого включені публікації вченого 
від 1933 року по 1994 рік французькою, польскою, німецькою, 
англійською та російською мовами.

Покажчик складається з наступних розділів «Основні дати 
з життя та діяльності вченого», «Покажчик праць Г. С. Мосін-
га», «Література про життя та діяльність Генріха Мосінга», 
«Архівні документи НДІЕГ ЛНМУ імені Данила Галицького», 
«Бібліографія про життя та діяльність Генріха Мосінга (елек-
тронний ресурс)», «Внесок Г. С. Мосінга у підготовку наукових 
кадрів», «Список скорочень». У межах кожного розділу описи 
розташовані у хронологічній послідовності друку.

Внесок професора Г. Мосінга у розвиток світової медици-
ни, фундаментальні дослідження, творча та духовна діяль-
ність отримали всесвітнє визнання. 

Відкриття Музею в Науково-дослідному інституті епі-
деміології та гігієни Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького – це вдячна пам’ять 
нащадків про Вченого і неординарну, талановиту Людину. 
Саме такі вчені є фундаментом нашої сьогоднішньої наукової 
діяльності та слугують прикладом для прийдешніх поколінь. 

Збір експонатів для Музею працівники бібліотеки роз-
почали з наявних ресурсів які збереглися в інституті. Зокре-
ма це лабораторне обладнання, медичний інструментарій та 
посуд, те що вчений використовував у роботі. З бібліотеки в 
музей передано наочну інформацію, яка висвітлює науковий 
доробок Г. Мосінга.

Сьогодні Музей співпрацює з вітчизняними, зарубіж-
ними науковими, громадськими організаціями з метою по-
повнення музейної колекції та здійснення просвітницької 
діяльності. 

Для організаторів Музею важливо щоб відвідувач не 
тільки оглядав експонати та отримував нові знання, але зу-
мів дати оцінку самовідданій, здебільшого безкорисній ти-
танічній праці Г. Мосінга, яка була викликана його палким 
бажанням принести якомога більше користі суспільству і 
звільнити людство від страждань, яке спричиняв висипний 
тиф.

Книга відгуків це оцінка роботи музею і емоційні вра-
ження екскурсантів, висловлені на її сторінках, надихають 
організаторів музею проводити надалі дослідницьку роботу, 
поповнювати музей новими експонатами.

Робота музею висвітлювалася в засобах масової інфор-
мації, зокрема, на шпальтах газет «Alma Mater», «Кур’єр Га-
ліційський» та журналу «Довкілля та здоров’я», періодично 
оновлювалася на сайті Університету.
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Ми часто чуємо від читачів Національної наукової медич-
ної бібліотеки України «Я зараз у нашій бібліотеці…». 

Для того щоб Бібліотека була «нашою», її співробітники на-
магаються створити необхідну ресурсну базу та комфортні 
умови роботи для науковців-медиків, аспірантів та студен-
тів медичних вишів, постійно прислухаються до «своїх» чи-
тачів та впроваджують нові послуги, продиктовані вимогою 
часу. Тому з кожним роком збільшується перелік послуг для 
щорічного обслуговування спеціалістів-медиків і медичних 
установ України. 

Зокрема, одним із напрямів роботи відділу науково-
інформаційної роботи протягом всього періоду його існу-
вання – підготовка тематичної довідки з пошуку зарубіжних 
джерел наукової інформації, замовниками яких є аспіранти, 
докторанти, медики-науковці України. За 2020 рік було вико-
нано 234 довідки. Співробітники відділу постійно відслідко-
вують світові електронні ресурси як відкритого доступу, так 
і ліцензовані медичного та біологічного спрямування, відві-
дують семінари. Загальносвітова пандемія COVID-19 внесла 
корективи в роботу кожної галузі, не оминула і бібліотеки. 
З 2020 р. семінари замінили вебінари, що стало простіше в 
прослуховуванні і часу витрачається менше. Так, реєструю-
чись на вебінар, Національна наукова медична бібліотека 
України додатково отримала доступ до ресурсу Research4Life, 
яка включає наступні бази даних: 
•  Access to Research for Health programme (HINARI) – до-

ступ до досліджень для здоров’я, створена ВООЗ спільно 
з основними видавцями, дозволяє отримати доступ до 
однієї з найбільших у світі колекцій біомедичної та ме-
дичної літератури

•  Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA) – 
доступ до глобальних онлайн-досліджень у сільському 

господарстві, заснована Продовольчою та сільськогоспо-
дарською організацією ООН спільно з найбільшими ви-
давцями, дає змогу отримати доступ до журналів, книг, 
що охоплюють сільське господарство, харчування, рибне 
господарство, ветеринарію та суміжні біологічні, еколо-
гічні та соціальні науки

•  Online Access to Research in the Environment (OARE) – 
онлайн доступ до досліджень довкілля. База OARE, за-
снована ООН з охорони навколишнього середовища 
(UNEP) у партнерстві з провідними видавцями та Єль-
ським університетом, надає доступ до журналів та книг 
та про навколишнє середовище, включаючи токсиколо-
гію та забруднення навколишнього середовища, еколо-
гію, географію, екологічну економіку, екологічне зако-
нодавство, політику збереження, екологічну інженерію, 
енергетику та багато ін. 

•  Global Online Access to Legal Information (GOALI) – гло-
бальний Інтернет-доступ до правових досліджень, запо-
чаткована Міжнародною організацією праці (МОП) та її 
партнерами, Єльським та Корнельським університета-
ми, забезпечує доступ до журналів та е-книг у предмет-
них галузях права, юридичних досліджень

•  Access to Research for Development and Innovation (ARDI) 
– доступ до досліджень для розвитку та інновацій, засно-
вана Всесвітньою організацією інтелектуальної власно-
сті (ВОІВ) разом зі своїми партнерами у видавничій га-
лузі надає доступ до наукової літератури з різних галузей 
науки і техніки, в т. ч. і медичної.
Скористуватися доступом до зазначених БД можливо в 

Бібліотеці в часи її роботи. Тож, отримання доступу до нових 
джерел пошуку інформації актуально не тільки для користу-
вачів Бібліотеки, а й для самих співробітників відділу. Дуже 

Анотація. У статті представлено декілька напрямів роботи відділу науково-інформаційної роботи, які пов’язані із пошуком інформації у 
віддалених інформаційних ресурсах. За останній період добавилися нові напрями – виконання бібліографічної довідки для проходження 
атестації лікарям-спеціалістам, перевірка різних видів наукових робіт на виявлення збігів/ідентичності/схожості текстів за допомогою офі-
ційної системи перевірки на плагіат Unicheck.
Ключові слова: напрям роботи, пошук інформації, запит, звернення, перевірка на плагіат, бібліографічна довідка для проходження атестації лікарів.
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важливо мати доступ до професійних інформаційних сис-
тем, які реалізують багаторівневий структурований пошук. 

Так, розглянемо на прикладі використання базового по-
шуку зазначеної теми «Хірургічне лікування артеріальної 
недостатності нижніх кінцівок при цукровому діабеті», ви-
користавши для цього Web of Science. Вводимо головне клю-
чове слово із теми, яке визначається замовником як основне 
направлення його дослідження – «complication of diabetes 
mellitus». Налаштовуємо період дослідження 10 років і от-
римуємо результат пошуку 25,5 тис. публікацій. Уточнює-
мо пошук терміном «surgical treatment atherosclerosis LBG» 
– отримуємо результат 752 публікації і ще додатково засто-
совуємо фільтри: обираємо категорії Web of Science (surgery, 
endocrinology metabolism); тип документів (article); мову 
(English). Як наслідок отримуємо наш результат 233 статті 
за 10 років (із них 88 з відкритим доступом), за 5 років – 147 
публікацій (із них 50 з відкритим доступом). Знайдений спи-
сок публікації можливо сортувати по використанню, кілько-
сті цитувань, даті опублікування з найновішої або навпаки 
– з найпершої. В реферативній базі Web of Science можливо 
використати і розширений пошук, але ми використали ба-
зовий для наочності демонстрації поетапного використання 
фільтрів, який засвідчив настільки звужується результат по-
шуку інформації в базах, де можливо реалізувати багаторів-
невий структурований пошук. 

Такий базовий і розширений пошук можливо також 
застосувати в БД: PubMed, EBSCO, HINARI, Oxford UP, 
Cambridge UP і ін., які нами використовуються для пошуку 
медичної і біомедичної інформації. Проводячи пошук в кож-
ній із інформаційних систем, ми розробляємо індивідуальну 
формулу інформаційного пошуку з прив’язкою до конкрет-
ної із них. Реферативні бази використовуються для отри-
мання результату пошуку інформації з застосуванням ряду 
фільтрів, але всі ці бази за повним текстом відправляють до 
видавничих ресурсів. 

Бібліотека маючи доступ до публікацій зазначеного ви-
давництва або видавець надає текст у вільному доступі, то 
ми можемо одразу зі списку пошуку перейти до повного 
тексту. На жаль, на сьогодні Бібліотека має ліцензований 
доступ, журнали не відкритого доступу, тільки до ресурсів 
EBSCOhost, в яких використовуються ряд медичних баз. 
Фактично розшук інформації зосереджується на списку із 
журналів відкритого доступу. Для прикладу, Головна медич-
на бібліотека у Варшаві передплачує доступ до найбільших 
зарубіжних баз: BMJ, ClinicalKey, EBSCO, Karger, Lippincott, 
Williams & Wilkins, Medline Complete, Oxford , Proquest , Sage, 
Science Direct, Springer, Spinger Link, Taylor & Francis Group, 
Wiley Online Library, Scopus, Web of Science. 

Щорічно Національна наукова медична бібліотека Укра-
їни здійснювала перевірку достовірності даних опублікова-
них наукових статей, поданих у відомостях для проведення 
конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що 
плануються до виконання за рахунок коштів державного 
бюджету, закладами та установами, що підпорядковуються 
Міністерству охорони здоров’я України. Не став виключен-
ням і 2020 р., тому згідно з наказом МОЗ України № 195 від 
21.08.2020 р. «Про оголошення конкурсного відбору проек-
тів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпоч-
неться у 2021 році» співробітники перевіряли правдивість ін-
формації, яку надали заклади, а саме:
•  керівник роботи є автором/співавтором вказаних статей
•  публікації є статтями, а не тезами
•  стаття опублікована (чи співпадає видання)
•  квартиль журналу відповідає зазначеному.

Перші три пункти перевірити не важко, але для перевір-
ки останнього необхідний доступ до Web of Science і Scopus, 
які є передплатними. 

Одним із минулорічних нових направлень в роботі від-
ділу – перевірка різних видів наукових робіт на виявлення 
збігів/ідентичності/схожості текстів за допомогою офіційної 
системи перевірки на плагіат Unicheck, яка була запрова-
джена в кінці 2020 р. Програма Unicheck створена для пере-
вірки академічних та наукових робіт, написаними багатьма 
мовами, в т. ч. і українською, де програмно-апаратні комп-
лекси для порівняльного аналізу текстових документів вико-
ристовують мережу інтернет, репозитарії, бази і при цьому 
не потребує додаткового обладнання. 

Працюючи із текстами різних форматів (PDF, DOC, DOCX, 
ODT, RTF, TXT, HTML, ZIP), ми автоматично виявляємо най-
більш розповсюджені маніпуляції з текстом: заміну літер та 
символів іншими алфавітами, підстановку символів, автома-
тично визначаємо цитування та посилання; виявляємо плагіат 
при двомовному перекладі, перефразуванні. Всі виявлені схо-
жості/ідентичності/запозичення та ознаки плагіату чи мож-
ливого приховування плагіату бачимо в деталізованому звіті, 
в якому визначеними кольорами фарбується текст. Після не-
довготривалої перевірки переходимо до формування pdf-звіту 
із загальним визначенням схожості (%) та кількості збігів слів, 
який можливо завантажити на пристрій читачу або переслати 
е-поштою. Для замовника обов’язково складається Акт при-
ймання-передачі наданих послуг визначеної форми. 

Важливим є те, що окрім звіту, замовнику надається 
деталізований аналіз всього перевіреного тексту з кольо-
ровими виділеннями: схожості (жовтим), цитат (голубим), 
посилання (фіолетовим), заміну символів (червоним). І най-
вагомішим залишається при виконанні цього сервісу – не-
обхідність роз’яснення замовнику, в основному дисертанту, 
що необхідно змінити в його тексті, щоб результати переві-
реного тексту змінилися на краще. Виконуючи ці послуги, 
не забуваємо про конфіденційність роботи – всі тексти, які 
перевіряються через бібліотечний корпоративний акаунт 
видаляються при замовникові. 

Новим направленням роботи відділу вже цього року стало 
виконання бібліографічної довідки для проходження атеста-
ції лікарям-спеціалістам. Тож, в кінці лютого зателефонував 
лікар Калуської центральної районної лікарні з проханням 
допомогти зробити бібліографічну довідку для проходження 
атестації. Нами було вивчено останні вимоги МОЗ України 
щодо проходження атестації лікарів в 2021 р. Згідно із вимог 
МОЗ України лікар-спеціаліст повинен подати до атестацій-
ної комісії крім атестаційного листка також особисте освітнє 
портфоліо з результатами проходження безперервного профе-
сійного розвитку, де підтверджуються щонайменше 50 балів, 
отриманих ним у 2019–2020 рр. Нами встановлені критерії 
нарахування балів безперервного професійного розвитку для 
лікарів згідно яких публікації у виданнях, що індексуються на-
укометричними базами Web of Science та Scopus оцінюються в 
30 балів. Після детального вивчення яку інформацію необхідно 
відобразити у довідці, приступили до пошуку статей за зазна-
ченим прізвищем і ім’ям автора, а також роками публікацій. 

Нами також було розроблено форму бібліографічної до-
відки, яка б містила: тему запиту, результати пошуку і всі ви-
хідні дані про публікацію із зазначенням доступу до неї. На 
сьогоднішній момент, коли про цей новий напрям роботи 
відділу відсутня ще інформація на сайті установи, виконано 
та надіслано уже дві бібліографічні довідки для проходжен-
ня атестації лікарям-спеціалістам. 

Отже, робота відділу науково-інформаційної роботи 
повністю пов'язана з можливістю використання інформа-
ційних ресурсів, а якість виконаних послуг залежить від пе-
реліку баз даних, які доступні в Бібліотеці. Кожне звернення 
чи запит не залишаються без відповіді, незважаючи від кого 
вони надходять – Міністерства, установ різної форми влас-
ності, лікарів-спеціалістів.
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Протягом останніх десятиліть важливість науки постій-
но зростає. Якщо протягом минулих століть основною 

метою науки був пошук істини, то на даному етапі розвит-
ку людства – перед наукою стоїть завдання виживання на-
шої цивілізації. Саме тому настільки важливим питанням є 
популяризація науки з метою поширення наукових знань, 
полегшенням доступу до інформації. В умовах глобалізації 
та пандемії саме інтернет є тим майданчиком, який допо-
магає науковій спільноті комунікувати, відслідковувати 
останні тенденції та доносити і популяризувати наукові 
знання. 

В Україні протягом останніх років наукова спільнота та 
громадськість усвідомила необхідність і важливість діяльно-
сті з популяризації науки. Наслідком цього стало створення 
таких цікавих проектів як Дні науки, Наукові пікніки, Фес-
тиваль науки (Visn_5-2018+.indd (core.ac.uk)), а Міністерство 
освіти і науки України оголосило, що у зв’язку із пандемією 
та зі світовими глобальними трендами основною ціллю на 
2021 рік є цифрова трансформація освіти і науки (Цифрова 
трансформація освіти і науки є однією з ключових цілей 
МОН на 2021 рік, – Сергій Шкарлет | Міністерство освіти і 
науки України (mon.gov.ua))

Не залишилася осторонь останніх тенденцій і Наці-
ональна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Ін-
ститут інформаційних технологій бере активну участь у 
дослідженні, організації та впровадженні електронних 
форм науково-інформаційного обслуговування. Одним 
із продуктів інституту є портал «Наука України: доступ до 
знань», розробку якого Лобузіна Катерина Вілентіївна роз-
почала в 2016 році. Головною метою формування порталу є 
надання доступу до наукового надбання України і ефектив-
ної презентації авторських наукових досліджень (Лобузина 

Е. В. Информационный портал «Наука Украины: доступ к 
знаниям» / Е. В. Лобузина // Библиотеки национальных 
академий наук: проблемы функционирования, тенденции 
развития. – 2017. – Вып. 14. – С. 35–46. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2017_14_6)

Портал складається із 4 розділів:
• наукові бібліотеки
• наукові ресурси бібліотек
• наукові установи
• науковці України.

Інформаційний блок «Науковці України» особливо ак-
туальний та користується особливою увагою серед користу-
вачів порталу. На сьогоднішній день – це унікальний інфор-
маційний ресурс, який збирає інформацію про всіх вчених 
України. На порталі представлена ретроспективна інфор-
мація про визначних українських вчених і інформація про 
науковців, які розпочинали свою діяльність в Україні, а на 
даний момент працюють закордоном. Інформаційний блок 
«Науковці України» надає можливість шукати колег, які за-
ймаються відповідним напрямом досліджень, добирати 
списки науковців за місцем роботи, переглядати публікації 
вчених, відслідковувати їхні індекси цитування. 

Профіль вченого формується співробітниками бібліо-
теки на основі реєстраційної анкети, звернення до сервісу 
зворотного зв’язку, за допомогою електронної пошти або ав-
томатично, на основі бібліографічних описів авторефератів 
дисертацій. 

Крім стандартного для багатьох подібних ресурсів набо-
ру полів, таких як ім’я, фото, дата народження, місце роботи, 
галузь діяльності, науковий ступінь, вчене звання, інформа-
ційний блок «Науковці України» має декілька унікальних 
полів. Наприклад, існує можливість додавати персональні 

Анотація. Розглянуто виклики, які постали перед бібліотеками та приведені способи їх вирішення на прикладі Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: «Наука України: доступ до знань», «Науковці України», діджиталізація.
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або офіційні інтернет-ресурси, що дозволяє повніше відо-
бразити науковий і діловий шлях вченого. Також є можли-
вість формувати династію науковця, ознайомитися зі спи-
ском його співавторів та науковою школою.

Незважаючи на те, що портал працює вже 5 років, робота 
над його вдосконаленням триває. Нещодавно була додана 

можливість вказувати цитування у Scopus та Web of Science. 
Крім того, проведена інтеграція профілів науковців із агент-
ством CrossRef, що дозволяє відображати на порталі не лише 
наукові електронні ресурси, що зберігаються в Національній 
бібліотеці України імені В. І. Вернадського, а й ті, що зареє-
стровані у вказаній базі даних.
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Кожен із нас усе життя пам’ятає свою першу вчительку, 
перших викладачів у вищому навчальному закладі, де 

ми продовжили навчання, які дали нам основу для подаль-
ших знань. Також назавжди в нашій пам’яті залишаються 
вчителі, які вивели нас на широку дорогу професії. У моєму 
житті таким був Костянтин Едуардович Рудяк.

В Інститут я прийшла в 1964 р. після школи. Поступово 
знайомилася із співробітниками, знала й про Рудяка К. Е., 
але не спілкувалася із ним особисто. Тільки тоді, коли при-
йшла працювати в архів, а пізніше в бібліотеку, під його 
керівництво, познайомилася з ним ближче. На той час він 
був завідувачем бібліотеки та архіву. Костянтин Едуардо-
вич з 1956 р. працював в Інституті нейрохірургії спочатку 
бібліографом (1956–1962), завідувачем наукової бібліоте-
ки інституту та перекладачем (1967–1976). Відмінні знання 
іноземних мов (англійської, німецької, французької та ін-
ших європейських мов), володіння спеціальною медичною 
термінологією і, зокрема, нейрохірургічною та невроло-
гічною, вміння систематизувати наукову інформацію, пре-
красні знання бібліотечної справи і бібліографії дозволи-
ли Костянтину Едуардовичу активізувати і вдосконалити 
роботу бібліотеки, яка пізніше стала основою відділу нау-
кової медичної інформації (ВНМІ) інституту. 

К. Е. Рудяк приділяв велику увагу роботі з вітчизняною 
та зарубіжною літературою з питань нейрохірургії для бі-
бліографічних видань. Перший бібліографічний покажчик 
вітчизняної та зарубіжної літератури з набряку і набухання 
головного мозку (1935–1959 рр.) складений К. Е. Рудяком за 
редакцією першого директора Інституту нейрохірургії, За-
служеного діяча науки, професора О. І. Арутюнова, видано в 
1960 р. У 1962 р. до IV об’єднаної конференції нейрохірургів 
був підготовлений покажчик основної вітчизняної та зару-
біжної літератури з питань пухлин гіпофізу. Відгуки фун-

даментальних бібліотек і бібліотек наукових закладів під-
твердили, що видання таких бібліографічних покажчиків 
корисне, особливо, якщо вони підготовлені до відповідних 
конференцій та з’їздів.

Починаючи з 1963 р. К. Е. Рудяк у співпраці з всесвітньо 
відомими нейрохірургами академіком О. І. Арутюновим та 
академіком А. П. Ромодановим підготували і видали фун-
даментальні бібліографічні покажчики: у 1963 р. – з питань 
нейроонкології, в якому зібрана вітчизняна література за 
період 1917–1961 рр.; у 1973 р. – з питань судинної патоло-
гії головного та спинного мозку, а література зібрана за 
період 1917–1970 рр. Результатом багаторічної співпраці 
з академіком А. П. Ромодановим і спільно з Республікан-
ською науковою медичною бібліотекою (РНМБ) у 1980 р. 
став фундаментальний бібліографічний покажчик з питань 
нейроонкології, виданий у 2-х томах і література зібрана за 
період 1962-1979 рр., він є продовженням бібліографічного 
покажчика виданого у 1963 р. Третій том покажчика вида-
ний 1990 р.

Починаючи з 1973 р. К. Е. Рудяк постійно залучав мене 
до роботи в підготовці бібліографічних покажчиків і я брала 
участь у багатьох процесах. Деякий час, працювала у видав-
ництві «Здоров’я», де було видано бібліографічний покажчик 
«Сосудистая патология головного и спинного мозга». Пізні-
ше Констянтин Едуардович підготував бібліографічний по-
кажчик з питань нейроонкології, який був виданий спільно 
з РНМБ. Я знову брала участь і в цьому виданні: працювала 
в друкарському цеху РНМБ. У підготовці цих бібліографій 
К. Е. Рудяк багато працював у таких бібліотеках: Українська 
Республіканська наукова медична бібліотека (РНМБ, а нині 
ННМБУ), Державна Центральна наукова медична бібліотека 
(ДЦНМБ, Москва), Харківська науково-медична бібліотека й 
Державна публічна бібліотека АН УРСР.

Анотація. Розповідь-спогад про життєвий шлях колеги, вчителя, високого професіонала, чудової людини, завідувача відділу наукової ме-
дичної інформації Інституту нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова К. Е. Рудяка.
Ключові слова: Рудяк К. Е., інститут нейрохірургії.

Кричун Світлана Борисівна
завідувачка наукової бібліотеки 

ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»
м. Київ

З ПОВАГОЮ 
ТА ВДЯЧНІСТЮ

УДК 027.021:93/99



Матеріали ХХ-ї ювілейної міжнародної науково-практичної конференції • 19–20.05 2021 р. • Київ–Ужгород

63

Ці бібліографічні видання отримали високу оцінку не 
тільки в тодішньому Радянському Союзі, а й за кордоном. 

З 1976 р. Костянтин Едуардович очолив ВНМІ і був не-
змінним керівником до 1993 р. Тоді розпочався якісно новий 
плодотворний період в роботі ВНМІ та бібліотеки, які пере-
творилися у центр інформаційного забезпечення наукових 
співробітників інституту. 

Всебічна ерудиція, величезний досвід роботи з спеці-
альною літературою, блискуче володіння кількома інозем-
ними мовами втілилися у неперевершено цікаві виступи 
Костянтина Едуардовича з оглядами новітньої наукової 
літератури з провідних галузей: нейрохірургії, нейроонко-
логії, неврології, психіатрії. Для наукових співробітників 
інституту вони були джерелом нових знань, стимулювали 
впровадження нових методичних підходів у практику ро-
боти інституту. 

К. Е. Рудяк неодноразово виступав на республіканських 
конференціях, симпозіумах та семінарах з аналітичними 
оглядами проблем, що обговорювалися на цих форумах. 
До республіканської конференції нейрохірургів у Дніпро-
петровську (1978 р.), спільно з співробітниками РНМБ, було 
підготовлено бібліографічний покажчик вітчизняної та за-
рубіжної літератури (1973–1978 рр.) з питань травми хребта 
та спинного мозку. 

Костянтин Едуардович брав участь у виданні Україн-
ської Радянської Енциклопедії, журналів «Врачебное дело», 
«Клиническая хирургия», «Фармацевтичний журнал», він 
був учасником та перекладачем багатьох міжнародних та 
вітчизняних форумів. Упродовж багатьох років Костянтин 
Едуардович незмінно супроводжував академіка А. П. Ромо-
данова як перекладач в зарубіжних відрядженнях на всесвіт-
ніх форумах нейрохірургів.

Закладені й розвинуті за безпосередньою участю К. Е. 
Рудяка традиції постійного збагачення фондів бібліотеки 
інституту з наукової медичної інформації, ретельно зберіга-
ються його учнями і в теперішній час.

Мене вражала в ньому надзвичайна відданість своїй 
справі, велика працездатність та наполегливість у досяг-

ненні таких високих знань. На той час він працював у ви-
давництві журналів: «Врачебное дело», «Клиническая хі-
рургія», «Фармацевтичний журнал», для яких перекладав 
зміст і резюме на англійську мову. У зв’язку з цим не можу 
не згадати один із випадків, який мені особливо запам’я-
тався. При перекладі текстів для всіх журналів під мою дик-
товку Костянтин Едуардович набирав текст на друкарській 
машинці англійською мовою без словника. На моє здиву-
вання Костянтин Едуардович сказав, що тільки відмінні 
знання медичної теми російською мовою дають можли-
вість перекладати без словника. Таких випадків було чима-
ло. І це послужило поштовхом і бажанням працювати по-
руч з такою людиною. Я назавжди залишилася працювати 
в бібліотеці, хоча до цього були наміри вступати до педаго-
гічного інституту. 

Неоціненними були особисті людські якості Костян-
тина Едуардовича – порядної, бездоганно вихованої лю-
дини. Саме тому з ним постійно охоче консультувалися 
дисертанти з питань перекладів або пошуку рідкісних 
наукових видань і завжди отримували кваліфіковану до-
помогу. 

У 1987 р. за значний вклад у розвиток бібліографії, пропа-
ганду досягнень науки і передового досвіду та активну участь 
у громадському житті, Костянтину Едуардовичу було при-
своєно звання «Заслужений працівник культури Української 
РСР», звання «Відмінник охорони здоров’я», а також він був 
нагороджений двома медалями.

Останні роки (з 1993 р.) Костянтин Едуардович проживав 
в США, але підтримував зв'язок із співробітниками інститу-
ту та цікавився всіма подіями, що відбувалися в інституті. 
К. Е. Рудяк написав щирі спогади про академіків А. І. Арутю-
нова, А. П. Ромоданова, Ю. П. Зозулю та професора Б. С. Хо-
мінського, надруковані в академічних виданнях.

Костянтин Едуардович Рудяк був висококваліфіко-
ваним фахівцем своєї справи, інтелігентною, порядною, 
чуйною, мудрою, ерудованою людиною і наставником. Я 
пишаюся тим, що 27 років працювала з такою прекрасною 
людиною.
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Наукова бібліотека Ужгородського національного універ-
ситету – найбільша книгозбірня Закарпаття, півтора-

мільйонний фонд якої, за історико-культурною значимістю, 
є потужною джерельною базою для навчання та досліджень. 
Важливою місією університетської книгозбірні залиша-
ється збереження, вшанування та поширення пам’яті про 
визначних особистостей, однією з яких є постать видатної 
землячки – Олени Рудловчак. Мета роботи – привернути 
увагу до проблеми збереження та популяризації національ-
ної пам’яті.

Олена Михайлівна Рудловчак (дівоче прізвище Мики-
та) – полум’яний патріот свого краю, відома дослідниця 
карпатського літературознавства, культурознавства, фоль-
клорист, громадська діячка і педагог, народилася 1 лютого 
1919 року в місті Мукачеві (Закарпатська область), в учитель-
ській родині. 

Патріотка Закарпаття, яку сприймали як емігрантку у 
Словаччині і вважали зрадницею батьківщини на радян-
ських теренах, зробила фантастичний якісний і кількісний 
внесок у науку та літературу України. О. Рудловчак була фун-
датором Культурного союзу українських трудящих та чле-
ном його редакції науково-популярних публікацій, та Укра-
їнської філії Союзу словацьких письменників. Талановита 
дослідниця виступала членом редколегії журналу «Дукля», 
членом редколегії «Наукового збірника Музею української 
культури у Свиднику», засновником Асоціації україністів 
Словаччини та Наукового товариства імені Т. Шевченка у 
Словаччині. 

У січні 2001 року Олену Михайлівну Рудловчак було 
іменовано Почесним доктором (Doctor honoris causa) Ужго-
родського університету «за визначні досягнення в науці і 
заслуги в розвитку співробітництва між Ужгородським та 
Пряшівським університетами».

Мрія О. Рудловчак – перевезення її архіву зі Словаччини 
на Україну, стала заповітом вченої, для виконання якої всі 
свої сили спрямував Микола Іванович Мушинка. Саме він 
самовіддано проникся ідеєю збагатити культуру Закарпаття 
унікальними архівними документами та книжковими дже-
релами, видатної уродженки Закарпатської України, яка з 
його ж слів, була найвизначнішим літературознавцем Пря-
шівщини, а по лінії літературного карпатознавства в неї не 
було конкурента у цілому світі.

Микола Іванович Мушинка – професор, академік НАН 
України високошанований в Україні та за кордоном вче-
ний, якого ще називають найвидатнішим україністом Сло-
ваччини і став рушійною силою гарної ідеї, яка за його до-
помогою змогла втілитись в життя. До бібліотечного фонду 
університетської книгозбірні надійшов безцінний дар: 
книги та архів наукової спадщини видатного карпатознав-
ця з Пряшева Олени Рудловчак.

Наукова бібліотека радо прийняла дарунок вченої, для 
цього на філологічному факультеті УжНУ була створена 
кімната-музей О. Рудловчак. Фонди колекції стали доступ-
ними для всіх науковців і студентів, а також для мешканців 
нашого міста, області та всіх бажаючих нею скористатися. 
Працівниками Наукової бібліотеки вишу, під керівництвом 

Анотація. На прикладі приватної бібліотеки відомої вченої-карпатознавиці Олени Рудловчак, яка стала окремою книжковою колекцією у 
фонді Наукової бібліотеки Ужгородського університету, розглянуто значення та роль окремих книжкових колекцій, методи їх збереження 
та популяризації, як національної та соціокультурної пам’яті.
Ключові слова: Олена Рудловчак, книжкова колекція, Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, культурна спадщина 
Закарпаття.
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Марії Медведь (директор книгозбірні), було проведено кро-
пітку роботу над бібліографічним опрацюванням фонду, 
його описом, систематизацією та створенням електронного 
каталогу, який увійшов до загального каталогу бібліотеки та 
його електронної версії. Використання електроннного ката-
логу надає широкі можливості користувацькій аудиторії для 
отримання інформації, навігації та пошуку.

Музей-колекція бібліотеки Олени Рудловчак нараховує 
4629 примірників книг, значну кількість матеріалів брошур-
ного виду та рідкісних часописів. Найдавніша книга колекції 
датується 1803 р., це видання Імператорської Академії наук.

Разом із книгами та архівом до музею надійшли і деякі 
особисті речі вченої, які доповнили експозицію. Це і її пись-
мовий стіл, за яким вона працювала над своїм науковим до-
робком, і друкарська машинка, і книжкова шафа, окуляри, 
лупа, і деякі сімейні фото.

Відтепер спадщина Олени Рудловчак знайшла достой-
не місце на її Батьківщині, в стінах найбільшого держав-
ного вищого навчального закладу Закарпаття, де вона буде 
служити не лише сучасним, але й майбутнім поколінням 
наукових працівників, викладачів, студентів та широкій 

громадськості. Утримання бібліотеки О. Рудловчак, упоряд-
кування її архіву стало даниною шани і вдячності Почесному 
доктору Ужгородського національного університету – Олені 
Рудловчак.

Пам'ять про велику патріотку Закарпаття живе у двох 
державах і це підтверджують заходи, що відбулися з наго-
ди вшанування визначної науковиці, зокрема й участь у них 
представників нашого вишу, лягли в основу сюжетів кіль-
кох програм на радіо й телебаченні Словаччини (Rozhlas a 
televízia Slovenska). Наукова спільнота Словаччини й України, 
зокрема й представники Ужгородського університету широ-
ко відзначали 100-річчя відомої україністки-карпатознавиці 
Словаччини, Почесного доктора УжНУ – Олени Рудловчак. 
У Словацько-українському культурному та інформаційному 
центрі Пряшева влаштували науковий семінар, а на філоло-
гічному факультеті Ужгородського університету – традицій-
ні, вже четверті, Міжнародні наукові читання «Олена Руд-
ловчак – науковець, педагог, журналіст». Все це свідчить про 
ефективне використання наявного потенціалу національної 
історико-культурної спадщини О. Рудловчак, вивчення якої 
вистачить ще кільком поколінням.
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Світова пандемія 2020 р., викликана поширенням ко-
ронавірусної хвороби Covid-19, внесла корективи у 

роботу бібліотечної мережі Національної академії наук 
України загалом та формат проведення заходів із під-
вищення кваліфікації зокрема. Фахівцям Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) довелося 
змінити традиційні моделі взаємодії з мережею академіч-
них бібліотек та опанувати дистанційні форми співпраці.

Від самого початку карантинних обмежень було нала-
годжено індивідуальні консультації фахівців бібліотек нау-
кових установ НАН України, які відбувалися як у телефон-
ному режимі, так і за допомогою е-пошти. Упродовж року 
регулярно здійснювалося колективне інформування, зокре-
ма, щодо функціонування безкоштовних платформ із підви-
щення рівня ключових фахових компетенцій, інформуван-
ня про оголошений конкурс серед бібліотек із наповнення 
україномовного розділу Вікіпедії матеріалами про об’єкти 
культурної спадщини українських етнічних територій, про-
ходження онлайн-тестування на загальну цифрову грамот-
ність на порталі «Дія. Цифрова Освіта» тощо. Уся сукупність 
запроваджених заходів, беззаперечно, сприяла збагаченню 
обсягу професійних знань, фахових умінь, інтелектуальних 
навичок та інноваційних способів діяльності як необхідних 
компетенцій бібліотекарів мережі.

Для з’ясування стану функціонування бібліотек науко-
вих установ НАН України у складний для країни і світу рік 
було проведено анкетування, яке дало об’єктивне уявлен-
ня про роботу мережі, допомогло раціонально спланувати 

заходи з підвищення кваліфікації на 2021 р. і засвідчило, з 
одного боку, мобільність координації методичної роботи 
діяльністю мережі НБУВ, а з іншого, сприяло оперативній 
адаптації функціонування бібліотек мережі у дистанцій-
ному режимі. Зокрема, питання стосувалися режиму ро-
боти бібліотеки наукової установи упродовж року та форм 
обслуговування користувачів, кількості надходжень та 
об’ємів виконаних робіт з упорядкування фондів, проход-
ження атестації у науковій установі, участі у бібліотечних 
та наукових заходах тощо. Зокрема, було з’ясовано, що 
бібліотекарі мережі дистанційно брали участь у семіна-
рах, конференціях, зборах установ, прослуховували освіт-
ні лекції, навчальні курси на різних освітніх платформах 
(Prometheus, EdEra, ВУМ online, Web of Science від компанії 
Clarivate, BrightTALK), були учасниками онлайн-заходів від 
Української бібліотечної асоціації тощо.

У грудні 2020 р. відбувся традиційний щорічний семінар 
для працівників бібліотек наукових установ НАН України 
«Бібліотека наукової установи: підсумки, завдання та пріори-
тети діяльності», який вперше пройшов у форматі онлайно-
вої зустрічі на платформі Zoom. Позитивом є те, що за багато 
років уперше зустрілися бібліотекарі Києва, Харкова і Льво-
ва. Учасники заходу ознайомилися з новими завданнями та 
можливостями у формуванні бібліотечно-інформаційного 
комплексу НАН України; результатами атестації бібліотека-
рів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
В. Стефаника; здобутками та перспективами діяльності бібліо-
течної мережі НАН України в умовах цифровізації [2].

Анотація. Репрезентовано досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) – методичного центру для мережі бі-
бліотек Національної академії наук України – із налагодження системи підвищення кваліфікації у дистанційний формат. Представлено 
онлайн-заходи, які були проведені Інститутом бібліотекознавства НБУВ у 2020 р.
Ключові слова: підвищення кваліфікації, бібліотеки наукових установ, Національна академія наук України, Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського.
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Упровадження новітніх інформаційних технологій 
суттєво вплинуло на функціонально-змістовний діапазон 
бібліотечно-інформаційної діяльності. З появою та актив-
ним упровадженням сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологій безповоротно змінюється модель бібліотеч-
ної практики та бібліотечної взаємодії, що реалізовується у 
тривалих проєктах (для прикладу, «Каталоги мережі біблі-
отек наукових установ НАН України») [1]. 

Сьогодні у центрі уваги бібліотечної мережі Національ-
ної академії наук України – через орієнтацію на цифровіза-

цію інформатизація та комп’ютеризація інформаційно-ко-
мунікаційної діяльності, створення електронних ресурсів 
власної генерації, як то тематичних електронних баз даних, 
популяризація здобутків української науки у світі через під-
готовку електронних виставок як комунікаційної моделі 
діяльності задля розкриття галузевого змісту фонду бібліо-
тек наукових установ НАН України відповідно інформацій-
ним запитам науковців наукових установ та віддалених ко-
ристувачів, що є пріоритетом подальшої розбудови системи 
підвищення кваліфікації бібліотекарів мережі.
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Сьогодні в нашій державі актуальним є питання розвит-
ку інклюзивної освіти. Згідно статті 20 заклади освіти за 

потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та 
класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
відповідно до індивідуальної програми розвитку та з ураху-
ванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

На Дипломатичній конференції Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності (ВОІС) в Марракеші 27 червня 
2013 р. був прийнятий «Марракешський договір про полег-
шення доступу сліпих і осіб з порушеннями зору або інши-
ми обмеженими здібностями сприймати друковану інфор-
мацію до опублікованих творів». На сьогодні 65 держав світу 
є учасниками цього Договору. Прийняття Марракешського 
договору надає змогу державам підтримувати баланс між 
доступом до творів осіб з порушеннями зору та ефективною 
охороною прав авторів. 

Положення Марракешського договору поширюються 
на твори в формі тексту, нотного запису і/або пов’язаних 
із ними ілюстрацій, опубліковані або іншим чином дове-
дені до загального відома за допомогою будь-яких засобів 
інформації, включаючи аудіокниги. В світі спостерігається 
нестача примірників наявних творів у доступних форма-
тах. Екземпляр у доступному форматі означає примірник 
твору в альтернативному виді або формі з дотриманням 
вимог цілісності оригінального твору, які забезпечують бе-
нефіціару реальний і зручний доступ до твору як і особі без 
порушення зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
приблизно 2,2 млрд людей мають проблеми з порушення-
ми зору, серед яких 217 млн мають тяжкі вади зору, а 36 млн 

є повністю незрячі. Відсутність доступних книг для людей 
із порушенням зору виступає перешкодою для отримання 
освіти та ведення повноцінного продуктивного життя. 

В Україні на думку експертів, приблизно 100 тис. людей 
мають інвалідність внаслідок порушення зору, з них понад 
10 тис. – діти. Для осіб з вадами зору є необхідним наявність 
достатньої кількості та різноманітності літератури, виданої 
у спеціальному форматі. У пояснювальній записці до проєк-
ту Закону України «Про внесення змін і доповнень до дея-
ких законодавчих актів України» щодо розширення доступу 
сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до 
виданих творів у спеціальному форматі» констатується, що в 
Україні публікуються лише окремі видання з рельєфно-кра-
пковим шрифтом: шкільні підручники (періодично один раз 
на кілька років, тираж не перевищує 200 прим.); періодика 
(лише частково, не перевищує 80 прим., друкуються лише 
два журнали і одна газета); твори для дітей (не перевищує 
200 прим., один твір друкується раз на кілька років за поза-
бюджетні кошти). Публікація творів рельєфно-крапковим 
шрифтом є обов’язковою, особливо якщо йдеться про дітей 
шкільного віку, однак вкрай дороговартісною. В державі 
спостерігається критична ситуація з доступом до літератури 
осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію. Школярі, 
які навчаються поза межами спеціальних шкіл-інтернатів, 
студенти не забезпечені підручниками взагалі, особи з гли-
бокими ураженнями зору не мають доступу до художньої 
літератури або періодики вже багато років поспіль.

В Україні налічується 62 бібліотеки системи УТОС (Укра-
їнське товариство сліпих). За даними Центральної спеціа-
лізованої бібліотеки для сліпих імені М. Островського, яка є 

Анотація. Акцентовано на важливості інклюзивної освіти в Україні. Наведено значення функціонування сучасних бібліотек для людей з 
вадами зору. Вказано на перешкоди в поповнені та розповсюджені спеціальної літератури. Зроблено висновок щодо необхідності імпле-
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найбільш забезпеченою бібліотекою, що обслуговує близько 
2000 читачів, книжковий фонд – 208 844, з них плоскодру-
ковані видання – 42 296 прим., книги рельєфно-крапковим 
шрифтом – 82 389 прим., озвучені книги – 80 159 прим. 

Сучасна бібліотека для людей з вадами зору – це інфор-
маційний, освітній, культурний, соціально-реабілітацій-
ний і дозвіллєвий центр. Завдяки своїм унікальним фон-
дам і методам роботи бібліотека фактично відкриває світ 
незрячій людині, безпосереднє знайомство з яким для них 
погіршено. 

Одним з головних завдань бібліотеки для осіб із вадами 
зору полягає в цілеспрямованому комплектуванні та форму-

ванні фондів літератури на спеціальних носіях з урахуван-
ням інтересів читачів та вимог авторського права. 

Марракешський договір має потенціал суттєво розши-
рити обсяг матеріалів у доступних форматах для осіб з об-
меженими здібностями сприймати друковану інформацію. 
З метою підвищення такого потенціалу в державі, необхідно 
виступати з ініціативою до влади ратифікувати цей договір. 
Коли Марракешський договір буде імплементований у наці-
ональне законодавство, бібліотеки зможуть надавати послу-
ги, включаючи створення та розповсюдження примірників 
творів у доступному форматі для осіб з обмеженими здіб-
ностями сприймати друковану інформацію.
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У сучасних умовах пріоритетним напрямом роботи біблі-
отек є розвиток різних форм онлайнового науково-ін-

формаційного обслуговування користувачів, що потребує 
опанування інформаційними менеджарами нових техноло-
гічних  знань, навичок у сфері інформаційних технологій, а 
також, не менш важливим, умінь у спілкуванні з читачем. 
На сьогодні такі основні морально-етичні принципи щодо 
доступності інформації, відповідальності, конфіденцій-
ності, порозорості, професійності, нейтральності та інше,  
базуються на правилах, рекомендованих для дотримання 
бібліотекарем, в етичних кодексах. Зокрема, у серпні 2012 
року затверджено Радою ІФЛА Кодекс етики для бібліотека-
рів та інших інформаційних працівників. Український "Ко-
декс етики бібліотекаря" у новій редакції був затверджений 
конференцією Української бібліотечної асоціації 26 листо-
пада 2013 року. Мета цього кодексу — визначення і втілення 
в життя принципів професійної етики бібліотечних праців-
ників та всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне об-
слуговування.

Упродовж роботи сервісу «Віртуальна довідка» Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) 
було відпрацьовано працівниками етичні правила під час 
взаємодії з віддаленими користувачами. 

Вдале вирішення складних питань під час спілкування з 
читачем залежить від досвіду роботи бібліотекаря. Інформа-
ційно-бібліографічне обслуговування користувачів, в умо-
вах онлайнового обслуговування, ставить підвищені вимоги 
до бібліотечних фахівців, які повинні намагатися доскона-
лості в професії. Так, суттєвою вимогою в роботі бібліотека-
ря є ЯКІСТЬ наданої інформації в процесі біблотечно-інфор-
маційного обслуговування. Проте не завжди документи та 
посилання, які надає бібліотекар, відповідають темі запиту 
користувача. Іноді це буває в ситуації, коли тема задана до-

сить широко, через те інформація подається частково. Іще 
запит може бути сформульований нечітко. Тому необхідно 
обов’язково надати в коректній, доброзичливій та зрозумі-
лій формі роз’яснення, чому надана саме ця інформація. На-
віть під час самого неприємного обов’язку бібліотекаря на-
дати  негативну відповідь, необхідно зробити максимально 
уважно по відношенню до споживача. Успіх усієї діяльності 
бібліотеки визначає ефективність спілкування бібліотекаря 
з читачем (Дубровіна І. В.).

Кожен користувач повинен відчути, що до його питання 
ставляться досить уважно. Тому, ще однією суттєвою вимо-
гою в роботі бібліотекаря є ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Надаю-
чи доступ до ресурсів Інтернет, необхідно обов’язково пе-
ревіряти посилання на предмет їх працездатності. Функція 
бібліотекаря виступає в якості посередника між інформа-
цією та споживачем. Тому він подає відповідь як думку сто-
роннього спеціаліста, а не як свою особисту. У відповідях 
вузькоспеціалізованих запитів надається  інформація про 
перенаправлення до відповідних структурних підрозділів 
НБУВ або профільних установ у вигляді гіперпосилань або 
контактної інформації. Скажімо, на питання, що стосуєть-
ся лікування конкретної особи, ми не надаємо посилання, 
пов’язані з інформацією як лікувати, а перенаправляємо у 
профільні установи, або принаймі рекомендуємо зверну-
тися до лікаря. 

Бібліотекарі повинні поважати ПРИВАТНІСТЬ осіб, 
дбати не тільки про захист їх персональних даних, а й інфор-
мацію про сферу читання та їх особисті інтереси. Оскільки 
Архів виконаних довідок знаходиться у відкритому доступі 
на порталі НБУВ, принципи організації його реалізовані 
таким чином, що забезпечують захист персональних даних 
користувачів. Інформація про адресу  електронної пошти 
має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту 

Анотація. Висвітлено морально-етичні правила  та принципи взаємодії з віддаленим користувачем бібліотеки в умовах онлайнового нау-
ково-інформаційного обслуговування.
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бібліографа з читачем (у разі необхідності для уточнення за-
питу) та пошуку виконаних довідок. 

Отже, розуміння та виконання працівниками етичних 
правил під час взаємодії з віддаленими користувачами спри-
ятиме не тільки підвищенню культури обслуговування, а й 

створюватиме в колективі атмосферу дружелюбності, вза-
ємодовіри та взаємодопомоги. Найвищою оцінкою вико-
наної роботи для бібліотечного фахівця є слова подяки ко-
ристувачів, які наштовхують на подадьшу роботу, сповнену 
ентузіазму та ініціативи.
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