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ДНR ВІSЛОТЕК

ЧUJA. нинішне сгЯто відріsнмться від минулих?
Першин Всеукраїнськні-і день бібліотек я згадую і бу
ду згадувати все своє життя як одни із найбільш знамен

них, коли вперше на честь бібліотек у залі Національної

фІлармонії лунав Державний гімн України . Були поздо

Що святк.ового і хорошого Ви б хотіАи сІ'Са3аmи
бібліотек.арям Ук.раі.ни?
Наша nрофесія дуже давня, і вона існуватиме завж
ди. бо люди завжди будуть відчувати nотребу у знаннях

та інформації. І це вселяє надію і оптимізм. Бібліотекарі

-

не просто ентузіасти, хоча це слово стосується величе

ровлення від високих урядових осіб держави. Уnерше

зної кількості наших колег . Наша професія настільки ці

бібліотечний працівник був відзначений орденом княги

кава, що тон, хто вже увійшов у цю сферу і відnрацював

ні Ольги ІІІ ступеня, ряду бібліотекарів присвоєні звання

певний час. як nравило. їі не покидає.
Дуже добре. що наше свято співпадає з великим хри-

•Заслуженнн працівник культурн України•. Але кожне
свято має якісь особливості. Мені здається, що відмінні
стю цього року є те, що, бібліотеки набули впевненості у
своїй значущості. Зроблено певні кроки в питаннях інфо
рматизації, а головне те, що бібліотеки знають, що їм по
трібно робити

у манбутньому і роблять все те , що вщ

стиянським святом Віри. Надії. Любові і матері іхньої

Софії. І тому я завжди щиро бажаю вам. дорогІ колеги.

Віри у власнІ сили, Надії. на те, що ваша nраця буде дос
тонно визнана, Любові наших користувачів і Мудрості
у здінсненні великих плаюв. Хан любов'ю. достатком і
зат ишком завжди зігрівають вас родИІІЗ і рідна домівкаІ

Інтерв'ю вів Л. Бейліс

них задежнть.
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АВДЯКИ підтриr.щі Інституту вщкрнтого с.. успі
льства (Будапешт) та Міжнародного фонду •Від

який представила Ія С Маюл вейн (Університетськ ни
коледж. Лондон). Ue надзвнчанно корнении для украі

родження• я мала змогу взяти участь у нанваж 

нських бібліотек досвід. зокрема в галузі nредметнзації

лнвішій щорічній nодії бібліотечного світу

- 66-й Кон

Було розглянуто інформації. робочої групи з основних

ференції Міжнародної федерації бібліотечних асоціаціи

засад мови предметних рубрик (інформа цінно-nошуко
вої мови) ; про модифікацію USMARC Format for

та інституцін (ІФЛА). що проходнла в Єрусалимі (Із
раїль) в серпні

2000

р.

ІФЛА- провідна міжнародна організація. що nредс 

Classification Oata; завершення роботи з nідготовки фо
рмату UN IMARC для класифікаціиних даних; нро ство

центрів

рення робочої гр} пи з розробки nроекту багатомовного

всього світу. Заснована в Единбурзі в І 927 році, вона

тезаурусу (на заміну діючого стандарту. якому вже 25

тавляє інтереси бібліотек

та

інформацінннх

святкуватиме свою 75- ту річницю в

2002 р. ІФЛА налі

чує зараз І 622 члени із І 43 країн світу.
Тема Конференції-2000- • Ін формація для співробіт

років);

npo д.інльність робочої груnи з nредметного дос

тупу на веб-сторінках та в електронних бібліотеках то 

що. На Конфере нцї1 ІФЛА-2000 від секції було nредста

ництва : Створен ня глобальної бібліотеки майбутнього•

влено З доnовіді: •Продовження консолідуючо·І версії

дуже влучно репрезентує процеси. що відбуваються

тезауруса з альтернативної медицини•(Моше ІІ.v<акі),

зараз в інформацінио-бібліотечному світі. Це та мета,

•Нова класифікація для релігіЇ• (Ванда Брутон. Велика

якої ми прагнемо: співробітництво заради інформації

Британія) та •Багатомовннн предметнии доступ з різ

для користувачів всього світу. сnівробітництво міжна 

родне. багатомовне, багатокультурне. Тож дос1нь сим

ною графікою. (Є. Адлер. Ізраїль) . Також відбувся семі
нар •На nерехресті К)Льтур. релігін в класифікації та ін

волічно. що конференція

дексуванні• з доповідями +Християнські договори· кла

-

2000 року - року останнього
- проходнла в святому

тисячоліття та початку нового

снфіІ<ація та тезаурус·•. •досліджен ня на nерехре<:ГІ те

д.~я всІх міщі

рмінології та к.1ас ифіІ<ації· nерехреснн~1 nошук реЛІгІІ1

.. мі сто

-

Єрусалимі. місті відомого nід назвою

Миру• і яке налічує 4-тнсячну історію. має с вя 

- християнства. іудаїзму та ісламу
В Конференції ІФЛА -2000 взяли участь 1400 учас

них юрндичннх дани.х в Біб;~іотеці Конгресу США• .

тині З релігін

•Проект MASC багатомовнн~і достуn до nред~Іетннх

ників з різних країн світу. Я мала честь nредставляти

бліотекарів

Україну разом з nані Олесею Архнnською (Міжнарод

тнзацїІ

рубрик (LCSH . RAMEAU , SWO)•. Для укрзІнських бі

- фахівців у галузі класифікації та предме
- буде корисним ознайомитися з газетою, що

ний фонд "Відродже ння " ) та nані Оленою Гаращенко

виnускає Секція, а, вірніше, навіть nриєднатися до фо

(директор Кіровоградської ОУНБ) .
Конференція налічувала понад сотню заходів ( сек

руму дискусій, що відбуваються в. газеті, з тнм. щоб nо 

цій, семінарів, круглих столів, презентацій тощо). Най 

дІлитися своїм досвідом та отримати nораду колег.

Безумовно nішло на користь відвідання виставки Ко

більш корисними. на мій nогляд, були окремі теми сек

нференції.

цій чи семінарів та окремі доnовіді, присвячені створен

nредставникамн відомих камnаній в галузі бібліотечної

- це був унікальний шанс nознаномитнся з

ню та обміну електронними ресурсами, метаданнм, ме

автоматизації, nрограмного забезпечення, книговидан

неджменту інформацїі, організації гібридних бібліотек

ня та книгорозnовсюдження, зустрітися зі старими nар

ТОЩО.

тнерами та налагодити стосунки з новими. Під час Вис 

Цікаво, зокрема . було ознайомитися з оглядом дія

тавки можна було не лише відразу nознайомитися з но 

льності Секції з класифікації та індексування ІФЛА ,

вими продуктами та отримати детальну консультацію з
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користування, але й вл~сноруч сnробувати їх в дії [наn·

факультету, а не директор бібліотеки) тощо, але вико

риклад, нові nродукти камnанії ExLibris - SFX
(Contex t-Sensitive Reference Linking) та MetaLib
(ln form ation Portal for library collection)\. Ця камnанія

дві бібліотеки використовують різні класифікаційні сис

вже відома українським бібліотекарям своїм найважли

кавим для мене був факт , що університетські бібліотеки

вішим nродуктом

ристання ресурсів тут

- сnільне. Разом з тим , навіть ці

теми -УДК (Правнича) та Дьюї (Соціальних наук) . Ці

Ізраїлю використовують стару (З . І . ) версію ПЗ ALEPH ,

- бібліотечним інтегрованим nрогра·
мним забезnеченням ALEPH , з яким nрацюють, зокре·

тоді як три бібліотеки в Україні , що використовують

ма. наша бібліотека. бібліотека НТУУ '' КПІ " та Публіч·

таке саме nрограмне забезnечення мають вже не nершу

на бібліотека імені Лесі Українки м. Києва .

версію ALEPH 500. Досить несnодіваним було також.

Серед ін ши х стендів Виста вки корисними були

npe·

що ці дві бібліотеки Тель-Авівського університету вико

зентацїі ЗМ (системи захисту фондів. нова система ЗМ
Digilal ldentification System), Academ ic Press (вже зна

ристовують у nредметизації

йома українським бібліотекарям

- користувачам елект
IDEAL: 250 журналів.
170 тис. статей, що була достуnна в Україні nротягом 2х місяців 2000 року). ADLIВ lnformalion System (вироб·

їх. тобто використовують англомовний варіант. Звичай

ронних журналів через систему

н о. можна лише nозаздрити дизайну цих бібліотек, ком

ник nрограмного забезnечення для бібліотек. музеїв та

ни х журналів тощо. Також цікавим був досвід уnравлі н 

архівів ) . Корисним є досвід у створенні зображень nри

ня ІТ- за них відnовідає сnеціальний бібліотечний сек

каталогуванні, всі інші модулі також nрисутні

- катало
гування, серіал и , комnл ектування , видача . Beii&Howell
(цю фірму nам'ятають як UMI - nровідна фірма в галу

тор в загал ьноуніверситетськом у комn ' ютерному цент

зі он-лайнової інфорt.Іації та реферативного обслугову

ли.

вання з різних галузей

-

від медицини до г ума нітарни х

наук. відомий nродукт комnанії

LCSH . не створюючи свій

словник nредметних рубрнк і навіть не nе рекладаюч и

фортним умовам для nрацівників та для користувачів,

кількості та реал ьній достуnності баз даних. електрон

рі, а бібліотекарі

- лише висококваліфікова ні користу

вачі цих технологій, і на деякі наші nитання н е відnові·

Повертаючись до Конфере нції. вважаю кориснНІ'•ІН

- ProQuest - викорис·

для бібл іотек України вnровадження іден та nроектів.

товується в деяких бібліотеках Україн и) . книготоргове
льна організацІ я Black\\ ell's Book (Вел ика Брита нія)

над якиt.ІИ nрацюють н аші колеги з рі зних країн . це, зо

nрезентували нові nродукти. що доnома гають бібліоте·

ня цифрових ресурсів. вnровадження

кам

еnсе se гv ices . розвиток та ви кори стан ня комунікацій

в уnравлінні

комnлектуванням

- NetLibrary.
Collection Manager; Cambridge Scienlific Abstracts
(lnternet-дocтyn до
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nовнотекстових журналів. лі

нки на бібліотечні

крема, у rІJ.>аВЛі ІІня елек тронними ресурсами, збережен

WWW до геfег

них те хнологій тощо . створення метаданих, уnравлі ння
роз витком в еб-са йт у, можливості у каталогуванні, зас

OPACs та сервісн доставки докумен
тів), інформаційні служби та видавництва EBSCO.
Elsevier Science, МСВ UP. OCLC. K.G.Saur Verlag.
Springer Verlag, SWETS Blackwell та ін. Корненим та

тосування статистики тощо.

кож було оз най омле ння з діяльн істю nровідних бібліо·

чи електрон ного голосування, а не nід час Конференцїі,

тек світу та бібліотечн и х асоціацій на стендах Націона

щоб мали змогу взяти участь всі члени ІФЛА) , об ' єдна

На Конференцїі розглядалися nроnоз нцїі до нового

Статуту ІФЛА . Серед відмінностей - nроцедура голосу
вання за nрезидента та членів Ради (шляхом nоштового

льної бібліотеки Ісnанії, Британської бібліотеки, Аме

ння n ов н оваже нь виконавчого та nрофесійного бюро.

риканської бібліотечної асоціації та ін .. а також

термін дії nрезидента (2 роки+

- з ін

формацією

npo н ас туnні Конфе ренції ІФЛА на с тендах
IFLA , IFLA-2001 Boston, IFLA-2002 Glasgow.

2.

а не 4+ 2, як було ра·

ніше), внесе ні нові статті щодо •ос новни х цінносте й•,
деякі зміні в nравилах nрийому та вибуття тощо.

Не можу не відмітити важливість безnосереднього

Н а заключному засіданні Конференцїї також було

сnілкування з колегами різни х країн, що відбувалося

n овідомле но про можл иві зміни в реєстраційн ом у внес

nід час сем інарів , роботи Ви ставки тощо. Особл иво ці

ку з метою зробити його диференційованим (що дуже

кавим для мене був досвід наших колег з Вел икої Брита ·

важливо для бібліотек України, зокрема. фінансові мо

ніїта С ША в галузі уnравління бібліотечними асоціація

жливості яки х . на жаль , об межені дл я більш широкого

ми

LіЬгагу

nредставництва в ІФЛА) . Також було зробле но за яву

Associalions). з колегами з країн колишнього Ра дянсь

про н ам іри ІФЛА щодо залучення молод~tх бібліо тека

(nід

час

семінару

M anageme11 1 of

кого Союзу та Східної Євроnи (nості йно nротягом Кон·

рів до членства в ІФЛА та уч асті в nрофесійних nрог ра

ферен ції та особливо nід час nрезентацій країн на с т ен

м ах шля хом надання с n еціальннх грантів. Було повідо·

ді Інституту відкритого сусnільства, де ми також nредс

млено про нові документи ІФЛА . які будуть оnублікова

тавляли Україну).

ні найближчим часом ,

Цікавим було ознайомлення (на вибір) з досвідом із
раїльс ьки х бібліотек. для мене

- Ін струк ція дл я nублічних біб

ліотек, Ін струкція дл я бібліотек, які nрацюють з людьми

університетських біб·

nохилого віку та людьми з обмеженими фізичними мож·

ліотек у створенні корnоративного АLЕРН-каталогу та

ливостями, Інструкція для дитячих бібліотек , Ін сtрук·

с nільному використанні ресурсів

ція з інформаційних досліджень та ін .; nовідомлено про

-

- та й взагалі з досві

дом сnівробітництва між університетськими бібліотека·

інші ініціативи ІФЛА щодо nідтримки національних біб·

ми в Ізраїлі . Ця робота лише nочинається в нашій краї

ліотек тощо.

ні, сnодіваємося на їі успіх, і тому досвід наших колег

Інформація про Конференцію. програму, окремі

для нас є важливим. Мені nощастило відвідати дві біб·

виступи доступна також на сайті :

ліотекн університету в Тель-Авіві -Соціальних наук та

http:/ /www.ifla.org/ IV /ifla66/66cp.htm.

Правннчу. Кожна з ни х має свого менеджера, окремі ко ·

мnлектування, бюджет (я ким. до речі, уnравляє декан
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