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- основn духовного rо'3ВІПІ.:у лющшІІ і сусп ільства . Від якості ро1будовн їі систсм11

інтенсшJністІ.

відтворення інтелектуально! о nотенціалу народу, І\ОГО місце п еві Іовііі
спільноті Система вmцої освітн УкrаїнІІ сьоrодні наліч) є близько тисячі навчаль тІ.\. 1аюшдів. у яких
ваnчасться понад 1.5 мілLІїона студ~:Іпів. За •шсеш.ністю населення з внщою освітою Україна виперед
жає такі розвинені країни, srx Велвкобрнrанія. Іlімеччнна. Франція. Але бсзумовнвм є і тоіі факт. що ні
'Jміст, ні якісл, нав<tання ще не ·шдоволь11яють 11отреб ні лю;н~й. ні суспі:tьспш. Тому освіти вюнана
nріорtпстною сферою розвитку суспільства. в .1\рщні трІІвuє напружен<t, xo•Ja іі СІІоращtчна rобопt пu ії
реформуванню. Пошук нової моде:tі ВІttцої освt 111 в Україні поn'"язинні1 J nолегшенням лоо~ П) до ни
щої оснітн. розшнренням ЇІ масштабів. створенням рюв ..'.І.ЛЯ безперервного навчання. nерсходом ;щ
багаторівнсвої піщ отовк11. nосІІnенням фуІІламентuсІізації. Г) мuнізанії, інформаптщії ншинння. <1р
ганічншо nасднання освітІІ і наукн інтегр;:щіrю в снітовІІіі освітнН-і пропtр тоtцо.
Біньшість стратеrі•шнх завдань сучасного УніверсІІТІ.'ГУ тісІІо поn··язаІІі J діяльністю Біб,lіотекІІ

»h

важлнnої ЛаІІКІІ ака.з.ем&чІюго та науковоrо npotІrciв . Саме біб:1іотска Унізеропеч t· tшйnажмшішою
mорчою Jшбор;поріоо. са\Іе від іі ресурсів 1а послу1· залежнть баrа1о в •юму sо.;ість 1а J\Іicr Іtав•Іання
ТіІ наукових дослі;1ЖСІJІ,.

Чrt відnоnідаr сьотодні УІІівер<.:Іtтстська бібліотека uілям ти ·suвюtнняІ\t рефор~>tуmшня внщої
осві11t? Що і Як по rр16но jміннш в діяльнос І і ) нівсрснтетськнх бібліотек'?
Ідt>альної моделі (іі6тотекІt сучасного Універс11тсту не існус Ht.: J.І.ІІНсtмічtш струt.:тура. яка J>ОЗ Інt
вається. змінюr nе-вні ф} нrщіі (У цієї точк11 зору 6y;.tc досtпь багато овоне11тів. які вважшон, ф) ІІІ\LІІЇ і
напря'ІКИ л,іят.нщ:ті унівсрсsпетської бібпіuл:І<ІІ цоснть СНJІЮІІІ, не nоІрt:б) tоЧІі\ІІІ докuріІІІІІІХ 1~1ін 'ІІІ
nереорtС'ІІпщіі1)

Але, візьмемо лнше

O.J.H>

проблему- інтсграцїі науки в освіту. Ва жаль . .J.ОВГІ1Й час у нас наука б~

ла віддінсна від освітн. за рідкнм виклю'-!еІІІІЯМ '" науку"' творил в академі'-Іні інстнтунії, Універс111 етн ж
заі1малнся nідготовкою кадрів. Тому основІюю метою ун іверснтетсько·І бібліотекн довгий час було
сnрняння навчальному nроцесові. в nершу •tергу
пітературою для цілеіі освіти.

- забезnечення

студентів nідру•tннками та науковою

В усьому світі наука твор111 ься саме в Університетах, цей nроцес відбувається зараз у внщій шко.н
Укра'Інн, і це не може не вnлннутн на діяльнІсть бібліотек. Чн готові вонн на сьогодні шщап1 науков
цю якомога nовtІІІЙ достуn до вітчнзняних та світов~І х щформаціііних ресурсів? Створнтн власні? Ч11

відловідають вже існуючі фондн сучасним інформацііІннм заnитам науковця? Яким •1ином (змістовно 1
фінансово) відбувасться ноrювнення фондів сучасною науковою літературою та nсріощt•ІНИМІt вндан

нямн? Технічне забезпечення? Ці та багuто інших лнтань, що внникають у зв"язку з інтеграціt'ю науки
в освіту, ще лотрібно внрішувати >ніверситетсью1м б1блютекам нашо·· країни

Головною ж концеnтуальною проблемою діяльності університетських бібліотек на сучасном>
етаnі є вnровадження сучасних інформаціііню.. техно.1оrій.
Можн<І сміл11во rоворит11, про те. шо мн жизе\10 в еліцентрі івформаціїної революції, яку зараз
норівнюють з винаходженням подвнжнtІХ мсталевих літер у 15 столітті . Перша революція nрювела до
появи кюн одрукування. що сnрияло поширенню грамотності в багатьох країнах і відловідно прювела
до радікальннх змін у Суспільстві. Сучисна рсволюці>І, в результаті якої зн доnомогою порівняно н едо
рогого комn"ютеру та телефону стають загальнодоступннм~1 безмежні інформаціііні ресурсІІ , будуть
мати не менш радікальні наслідки для всього людства в цілому. Ім ''я цісї революції- Інтернет.

З розвитком глобальної інформаційної мережі Інтернет, з nоявою нових , "нетращщійних" (для ко
го?), джерел інформації, зокрема комnакт-днсків. змінюються традиційні уявлення про Бібліотеку як
про автономне кннrосхов11ще з обмеженнм дое-гупом до інформаційних ресурсів. Змінюються тр<І
диційні бібJtіотечні функцїі та з"являються нові, які обумовлюють нову роль бібліотек в
інформаційному nросторі - роль внробн11ка електронннх ресурсів та інформаційного 11осередннка та
nровідн~1ка в інформаці йному nросїорі . Це дііІсно революційні процеси дltя бібліоrечно'і сnрави в
ttілому, і надзвичайно важливі для Університетської БібліоїеКІІ, зокрема.
Не намагаючнсь буїн єдиним і остаточн~1м арбітром у визначеш1і нової ролі Універснтстськоt
Бібліотскн . сnробую лоясннпt цю нову роль ІШ прикладі своєї бібліотею1 - наукової бібліотеюt
Національного Університету .. Києво-М опtлянска Академія.,.

Коротко наукова б1бліоrека НаУКМАможе бути nредставлена настуnними цнфрами. КнижковІ
фонди складають блюько

200

ТІtсяч nр11мірників, з них майже ІЗО тисяч в активному внкор11станні ,

інші- резервні. За складом фондІІ біб:1іотеки налічують майже
nрнм . рефератнвно-довідкової літератури, маііже

80 тисяч

nеріоднчш1х видань Щорічне половІJенІІя фоиду складає до
вує до

150

45

20

5 тис
(15 тис.коnііі)

тис примірників підручннків,

наукової літератури,

400

тtзв

тнсяч прим . За рік бібліотека обслуго

т11с. відвідувань ч11тачів. ЯКИ\.1 видається до 300тис. ощшtщь зберіга нн я через

6

•ІІпальнІІх

залів та абонемент. За день до бібліотеки звертається в середньому до 600 чнтачів.
Відrювідно до нових функцііі бібліотека IlaYKMA в 1997 році розпочала вnроваджеІнtя проект)
комn··ютерізацїі, що nередбачає nоетапну автоматюацію всіх технологічних циклів, nочинаючи '3
компле1<1уваш1я та створення електронного каталогу. За базове обрано nротрамне забезnечення, що

відnовідає всІм міжнародним стандартам - ALEPII (E.\Libris). Розnочато створення електронного
каталогу, пошук можшtвнй через чнтаuькі (ОРЛС) місця в довідковому віддіЛІ б ібліотекн та через
відповідний Веб-саііт на Інтернет. настуnюt МІІ етаnами буде вnровадження комн''ютерюованоІ
ц11ркуляцїі ЛІтератури (замовле1шя-броюовання-вндача тощо), системи обтку перюдвкtІ. МБА тощо
Плавусться встановлення чн rацью1х Інтернет-місць (з сис-rемою nутівтІків по бібліотечнІtМ
КНІіЖКОВН\1. інформаційним ресурсам в Іtпернст). Домашня сторінка бібліотеки н.аУКМА в Ін тернет
(http.//w\vw.ukma.kicv.нa/ukmalib/)
за
інформатІІвнісnо
визнана
однією
з
кращих
серед
університетськІІх бібліотек. Бібліоrека стала нершнм українським нартнером OCLC.
Важливим елементом бібліотечної діяльІІОІ.'ТІ r nотужна система Reference Scrvicc Вже сьогодні
бібліотека має унікаль111 довідкові вІщанІІя, в 1ому 'ІІІС.'Іі на комnакт-,цнсках П ;Іа нується rrерсведення в

електронну форму наіібільш цінннх кtmr з колекції! нашої бібліотекн. внробІJІщтво комnакт-днсків.
В найближч11х nланах також - отрІ1М<ІІІНЯ доступу до інформаціііної мережі SТN. баз данІІ.\
Сuпепt Coпtents та ін .. до повнотекстовнх елек1ро~tНІІХ журналів ВІІДавющтв ЛcadcmicPress. SpriпgcІ

Vcrlag. Silver Platter тощо.
У зв"язку з в11ровадженням проекту автоматюації в бібліотеці відбуЛІІСЯ техн ологі•І ні та
стр>ктурні зміюt, проведено велик) роботу по вивченню міжнародного досвщу в галузі каталогізації.
нред\іеТІrзацїі, створен шо відкрІПИ.\ інформаційн11х с11стем тощо

Проект автоматІІз<щЇІ лрнверну в

уваrу також до таких другорядtшх, на nерший 1101 ляд, нроб.1сr.1 як створення вілкрІпого достуn) і
·щбе'lnечення збереження фондів (ллануrться вnровадження снстемtt CltcckPoint), штрнхкодування
НОСіЇВ ІІІформаціЇ та ЧІІТЗUЬКІІ~ КВ~ІТкіВ T<t ін
В Уюверситет1 гочсться коtщепuія ВІІf>ОВадже ння ..:щстанЦІііного навчuння. яке зараз tІІІІроко

в11рова:tжує 1ься в nроВІ..1ІН1\ університетах світу. Біб.1ютеюt займатш1е u цьому проекті uажЛІІВ) роль

401)

ВІtробннка
власнвх
інформаційнІІх
Інформаційними ресурсами . .

ресурсів

та

носередника

для

користувачів

світовими

"Коро.'Іь менеджменту'' США Пітер Друкер 11рогнозує. що в наііближчі ЗО років тра,!щцttІНІ

університетн нертворяться в заповіднtпш застарілих технологій навчання , а все нове в освіті буде
пов"язаtю з віртуальною снсте\tОЮ. І до цього йде: якщо у 1993 рощ в США бупо 93 внкладачі в
системі дІІстаtщіІ1ноrо навчання, то у 1997 році - вже 762. ЗнаходЯ'tнсь вдома. студент може обратн
будь-який внд освіти в будь-якому місці земно·І кут. ІІапрt1ЮІад, лише nоловюнІ з студентів
віртуальної школи бізнесу в УніверсІtтеті Д''юк (США) живуть в Північнііt Амервці Істпн. звнчаі1но .

nроходять в місцях навчання, але моіfuнtві і варіантн: так, наnриклад. "Відкрнтнй УНІверситет"
Вс.тикої Британії організував nрнйом ісnнтів в амбасадах чн консульствах свосї країн11. Іlри nодібнііі
організації .1екцїі доступні в режимі он-лаіін, деякі УніверсІІТСІІІ комбінують роботу в мережі з

розсн:tкою нав•ІальшІх матсрtа.tів mt кощІакт-днсках поштою Тривале користування мережею с
досtнь недешевим . так само як 1 інтеракпІвне навчання взагалі . ІІанриклад, навчання бак:.шавра в
телеуніверсttтСТІ Фенікс коштує 33 ТІІСЯЧІ доларів (але це лише третина вартості чопtрІtрІчноrо

навчання в Йельському УнІВерситеті). "Віртуальне навчання" вже сьогодні дозволяє інтеІІсивно

розвиват11 інтелектуальнІІіІ nотенціал зацікавлеttІІм країнам. Так. Уряд Німеччинн плануt до 2000 року
внкор11стапt на це до 240 мшьйонів німеuьк11.х r.шрок. Ще 80 мільі1онш планусться на модернізацію

\Іережі "J тим, щоб nрискорІНІІ швидкість прийому та обробки інформаціІ
Я рОЗ) мію. що для бібліотек УніверсІІтепв Україн11. які в бі.1ьшості не мають навіть Інтернет
достуnу, внщев11кладене внrлядас як недосяжне майбутнє. Але, •шrадаю. що ш1 ж11вемо в enO:\)'

революційних інформаційttІІх перетворень. кол11 зміttн відбуваються надзв11чайно швttдко Нагадаю ,
що з огляду на історІЮ людської ц11вілізації Інтернет є взагалі новонародженим немовлям (що важать
'Іенш наж І О років для ІсторїІ'1) .
М11 заnрошуємо )ttіверснтетські бібліотек11 до сnівпраці в орагtІіз~щїі Укр<:ttttської комn"ютерІJОЇ
\tерсжі універснтетськнх бібліотек. 1 впевІtенІ, що наші бібліотекв зможуть достоііно увійти до
НаСТуПНО І О ТІІСЯЧОЛЇТТЯ

