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Кампанія на підтримку е-читання 
від Європейського бюро 
бібліотечних, інформаційних і 
документних асоціацій (EBLIDA)  
 

Громадяни Європи повинні 
мати право на е-читання в 

бібліотеках!  
 

http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/ 

http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/


 
Бібліотека втратила монополію як єдине 

місце зберігання книжок та сервіс 
безкоштовного позичання книжок! 

 
1. Мільйони безкоштовних книг є в легальних 

електронних бібліотеках!  
2. Сервіси недорогого (доступного більшості 
громадян) позичання книг охочим пропонують  

Google, Amazon, Bookmate…  







„Магазин розумного контенту“ від Київстар  









«Smart cafe Bibliotech – кращий co-working в Києві»… 



 



 

Бібліотеки повинні працювати з електронними ресурсами!  
Користувачі бібліотек повинні отримати безкоштовний доступ до 

електронних книг , так само як і до друкованих!  
Доступ до електронних книг повинен бути:  і в стінах бібліотеки, і 
віддалений для авторизованих користувачів, а також бібліотека 
повинна позичати е-книжки на абонемент через завантаження на  

читанки  користувача!  





Принципи ІФЛА стосовно е-книг у бібліотеках 
 
 

1.Бібліотека повинна мати право отримати ліцензію та/або придбати 
будь-яку е-книгу, що є у продажу без ембарго. Якщо певні назви 
вилучаються з бібліотечного ринку видавцями та/або авторами, 
законодавство країни має вимагати забезпечити такий доступ на 
обґрунтованих і розумних умовах. Бібліотеки повинні мати можливість 
комплектуватися, відбираючи певні назви зі списків видавців або 
дистриб’юторів відповідно до своєї місії надавати громадськості доступ до 
інформації та знань. 
 
 
2. Бібліотека повинна мати доступ до е-книг на обґрунтованих і розумних 
умовах за справедливу ціну. Умови доступу мають бути прозорими та 
вартість прогнозованою, щоби бібліотека була спроможною діяти в рамках 
свого бюджету та циклу фінансування. 

 



Принципи ІФЛА стосовно е-книг у бібліотеках 

3. Варіанти ліцензій/придбання повинні враховувати визначені законом 
обмеження та виключення з національного закону про авторське право 
стосовно книгозбірень та їхніх користувачів, зокрема право 
 
а) копіювати частину твору 
б) змінювати формат твору з метою зберігання, якщо це передбачено 
ліцензією, або праця придбана у вічне користування 
в) надавати тимчасовий примірник праці іншій бібліотеці за запитом 
користувача 
г) змінювати формат твору для використання людьми з обмеженнями 
в читанні друкованого тексту 
д) обходити технологічні засоби захисту з будь-якою не 
контрафактною метою. 

 



Принципи ІФЛА стосовно е-книг у бібліотеках 

 
 4. Е-книги, доступні для бібліотек, повинні розроблятися на нейтральній 

платформі та відповідно до стандартів доступності. Контент має підлягати 
інтеграції до систем бібліотеки та онлайнових загальнодоступних каталогів, 
здатний взаємодіяти з різними платформами, програмними засобами та е-
читанками (рідерами, пристроями для читання), які обирає бібліотека або її 
користувач. 
 
5. Необхідно створити умови для забезпечення довготривалого зберігання 
примірників е-книг бібліотеками. Довготривала доступність примірників е-
книг не повинна бути під загрозою через такі фактори як зупинка діяльності 
видавця. Цього можна досягнути, зокрема, завдяки спільній розробці 
архівних баз даних видавцями та бібліотеками, законодавчим рішенням, що 
вимагають зберігання обов’язкового примірника е-контенту у відповідних 
агенціях. 



Принципи ІФЛА стосовно е-книг у бібліотеках 

 
 6. Послуги з надання доступу до е-книг повинні забезпечувати 

конфіденційність користувачів бібліотек. Бібліотеки та читачі 
бібліотек повинні бути поінформовані, щоби мати можливість 
приймати рішення щодо контролю та використання 
персональної інформації, включно з даними щодо кола їхнього 
е-читання. 

 
Переглянуто 16 серпня 2013 р. 
http://www.ifla.org/node/7418 
Переклад В.Пашкової  

 

http://www.ifla.org/node/7418


IFLA Principles for Library eLending  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прийнято у серпні 2013 р.   
http://www.ifla.org/node/7418 



Принцип 1-й 
 
Бібліотеки повинні мати можливість отримувати ліцензію та/або 
придбавати всі наявні на ринку е-книги на різноманітних умовах, що 
залежать від сутності твору та прав, наданих бібліотекам та їхнім 
користувачам, зокрема треба брати до уваги: 
 
• Кількість одночасних користувачів 
• Проміжок часу, впродовж якого бібліотека має право надавати 
доступ до наявних е-книг 
• Можливість прямої купівлі з постійним доступом. Для 
довготермінового збереження електронні файли праць, що 
видрукувані комерційно, можуть зберігатися в агенції чи агенціях, 
які визначені законом про обов’язковий примірник 
• Визначення дозволеної кількості книговидач (напр., видавництво 
HarperCollins дозволяє 25 книговидач) 
• Дата публікації та роздрібна торгівля: видавці не повинні вводити 
ембарго на видачу ліцензій бібліотекам на нові видання). 



Принцип 2 

Поважаючи закони авторського права з огляду на інтереси як бібліотек так і 
власників прав, будь-які варіанти ліцензій/придбання, що пропонуються для 
бібліотек, повинні дотримуватися визначених законом обмежень і виключень з 
закону про авторське право стосовно книгозбірень та їхніх користувачів, включно з 
таким (якщо дозволяється): 
• Право копіювати частину твору 
• Змінювати формат твору з метою зберігання, якщо це передбачено ліцензією, або 
праця придбана у довічне користування 
• Надавати примірник для міжбібліотечного абонементу (обмеження на 
міжбібліотечний абонемент можуть бути визначені законом певної країни, або при 
укладанні угоди, такі, наприклад, обмеження, як кількість дозволених видач однієї 
назви на міжбібліотечний абонемент протягом року, або географічні обмеження 
щодо того, де розповсюджується твір, якщо, наприклад, видавець не має прав на 
розповсюдження е-книг у країні, де знаходиться бібліотека, яка замовляє е-книгу) 
• Змінювати формат твору для використання людьми з обмеженнями 
Бібліотеки повинні мати право обходити технологічні засоби захисту з будь-якою не 
контрафактною метою 
(Пропозиції ІФЛА щодо обмежень та виключень для бібліотек і архівів у міжнародних 
угодах щодо авторського права: http://www.ifla.org/en/node/5856). 

http://www.ifla.org/en/node/5856


                   Принцип 3-й 
Е-книги, доступні через бібліотеки, повинні 
“читатися” на усіх загально доступних 
пристроях для е-читання 
 
                     Принцип 4-й 
Бібліотеки та читачі бібліотек повинні мати 
можливість контролювати використання 
персональної інформації користувача, 
включно з даними щодо кола їхнього е-
читання. 



Принцип 5-й 
 
Якщо видавці та/або автори та/або 
дилери забороняють бібліотекам доступ 
до е-книг, законодавство країни має 
вимагати забезпечити такий доступ на 
обґрунтованих і розумних умовах (ця 
вимога забезпечує доступ громадськості 
до всіх е-книг через бібліотеки у країнах, 
де уряд фінансово підтримує видавців і 
авторів) 



БІБЛІОТЕКИ – ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ ДОСТУПУ ТА БЕЗКОШТОВНОГО 
ОТРИМАННЯ НА АБОНЕМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ:  

 
Заява Української бібліотечної асоціації 

 
В останні роки спостерігаються кардинальні зміни в способі читання. На додаток 
до традиційних – паперових приходять електронні видання. Виростає нове 
покоління читачів, для яких цілком природнім стає електронне читання. В світі 
бурхливо розвивається ринок електронних книг (е-книг). Тому Українська 
бібліотечна асоціація підтримує розвиток нової бібліотечної послуги – 
безкоштовного абонементу е-книг, бо ця послуга принесе великі потенційні 
вигоди – розширить можливості для читання, навчання, поінформованості, що 
сприятиме створенню більш грамотного, справедливого і процвітаючого 
суспільства. 
 
Українська бібліотечна асоціація заявляє про важливість забезпечення 
книгозбірнями доступу та безкоштовного отримання на абонемент е-книг, бо 
доступ до знань не повинен залежати від платоспроможності людини. А 
бібліотека завжди сприяла справедливому, рівноправному доступу до інформації 
та знань, ліквідації різноманітних бар’єрів між особою та інформацією. 

 
 



БІБЛІОТЕКИ – ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ ДОСТУПУ ТА БЕЗКОШТОВНОГО 
ОТРИМАННЯ НА АБОНЕМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ:  

 
Заява Української бібліотечної асоціації 

 

 
Доступ до е-книг бібліотеки мають надавати легально, не порушуючи 
законів авторського права. Українська бібліотечна асоціація закликає до 
дотримання законів авторського права і до приведення цих законів у 
відповідність із потребами суспільства, до справедливого балансу між 
інтересами авторів, видавців та суспільства, інтереси якого 
представляють бібліотеки. 
Українська бібліотечна асоціація твердо переконана, що е-книги мають 
бути доступними для користувачів через веб-сайт бібліотеки 24 години на 
добу, 7 днів на тиждень, а також у приміщенні бібліотеки. Обмеження 
доступу до е-книг лише приміщенням книгозбірні призведе до 
надмірного звуження можливостей користувачів отримувати доступ до 
знань та інформації у зручний для них спосіб і час, обмежить коло людей, 
які зможуть скористатися вигодами електронного читання. 



БІБЛІОТЕКИ – ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ ДОСТУПУ ТА БЕЗКОШТОВНОГО 
ОТРИМАННЯ НА АБОНЕМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ:  

 
Заява Української бібліотечної асоціації 

 
Важливо, щоби бібліотеки співпрацювали з урядом, видавцями, 
постачальниками, авторами, книготорговцями та іншими, 
заохочували більше людей до електронного читання та розвитку 
цієї індустрії, розробляли і використовували моделі легальної 
співпраці з видавцями, авторами, агрегаторами електронного 
контенту. Така співпраця відкриє нові можливості для читання і 
розвитку книжкового ринку України. Видавці, постачальники, 
автори, книготорговці – важливі й давні партнери книгозбірень у 
розширенні доступу до інформації. Сьогодні важливо поширити 
це партнерство на роботу з е-книгами, зацікавити обидві 
сторони до співпраці у цій царині.  



БІБЛІОТЕКИ – ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ ДОСТУПУ ТА БЕЗКОШТОВНОГО 
ОТРИМАННЯ НА АБОНЕМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ:  

 
Заява Української бібліотечної асоціації 

 

 Бібліотеки – ідеальне місце, щоби продемонструвати громадянам 
широкий асортимент назв е-книг, а також пристроїв для їхнього читання 
(е-рідерів, е-читанок). 
Українська бібліотечна асоціація закликає до випробовування різних 
моделей видачі на абонемент е-книг, розширення їхнього асортименту, 
залучення широкого кола партнерів до цієї роботи, аби вибрати 
оптимальні моделі цієї діяльності для запровадження в роботу 
книгозбірень України, для прийняття важливих управлінських рішень. 
Співробітники бібліотек повинні надавати допомогу людям у 
використанні пристроїв для електронного читання, активно заохочувати і 
підтримувати електронне читання. Важливо організувати навчання 
персоналу бібліотек, щоби вони були спроможні надавати громадянам 
допомогу в опануванні та розвитку електронного читання.  



ШЛЯХ Е-КНИГИ в Бібліотеці  
• ВІДБІР:   Ресурси вільного доступу та ліцензовані   
• СТВОРЕННЯ  
• ТЕСТУВАННЯ  
• Придбання у ДОВІЧНЕ володіння  
• Придбання у ТИМЧАСОВЕ використання:  
• ПЕРЕДПЛАТА або Pay-per-View  
• Patron Driven Acquisition (PDA)  
• ЛІЦЕНЗІЯ  
• ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ  
• ОБЛІК   та КАТАЛОГІЗАЦІЯ  
• Видача користувачам: організація  
ЛОКАЛЬНОГО (в бібліотеці) та ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ) 
• АБОНЕМЕНТ (в т.ч. позичання е-книжки на читанку 

користувача)  
• МБА – обмеження!  
• Аналіз статистики використання 
• Навчання  
• Підтримка: технічна – програмна!  
• Зберігання та збереження   

С   
 



 



 
Бібліотека може  

організувати доступ до е-книг :  
 • Онлайновий доступ у стінах бібліотеки. 

• Офлайновий доступ у стінах бібліотеки 
(наприклад, через комп’ютер, е-читанку – 
власність книгозбірні). 

• Онлайновий авторизований доступ 
зареєстрованим користувачам (читачам) з-поза 
меж бібліотеки – на обладнання читача 
(комп’ютери, е-читанки, смартфони тощо).  



Способи бібліотечного е-читання 
• Читання з комп'ютерів в стінах бібліотеки 
• Читання з власних комп'ютерів користувачів: 

віддалений авторизований доступ до е- ресурсів 
бібліотеки 

• Читання з е-читанок із завантаженим змістом в 
стінах бібліотеки 

• Завантаження е-книжок на пристрій читача з 
ресурсів бібліотеки 

• Завантаження е-книжок на пристрій читача через 
посередника, з яким бібліотека оформила угоду 
доступу    



Читання з комп'ютерів в стінах 
бібліотеки 

 



BiblioTech (San Antonio, США) – 
Бібліотека, де немає друкованих 
книжок!  



Віддалений авторизований 
доступ до е- ресурсів 

бібліотеки 
 EZproxy - OCLC 



Читання з е-читанок із 
завантаженим змістом в стінах 

бібліотеки 
 



На е-читанку можна завантажити до 1000 назв е-книг, 
проте публічні бібліотеки, наприклад у США, як 
правило, завантажують попередньо не більше 5-30.  
 
Набір е-книг може бути однаковий для всіх пристроїв, 
або розподілений за якоюсь ознакою: художня 
література, бестселери, науково-популярні твори 
тощо. Додатково, на вимогу користувача, книгозбірні 
можуть завантажити ще декілька назв.  
 
Обмежена кількість завантажених на е-читанку назв – 
до декількох десятків – обґрунтовується обмеженим 
терміном видачі – на два тижні. Університетські 
книгозбірні завантажують на одну е-читанку до 100 
назв е-книг. 



Nota bene! 

• Якщо бібліотека видає Kindlе на 
абонемент, необхідно «закрити» доступ 
до інформації про акаунт (читач може 
купити книжку, а платити буде 
бібліотека). 

• Подбайте про місце зберігання, підзарядки 
е-читанок, заходи запобігання 
викраденню. 





Пересувна стійка з ІPad-ом у 
Херсонській обласній універсальній 
науковій бібліотеці ім. О. Гончара.  

 

Прикріплена до столу стійка з 
ІPad-ом у Американській 
бібліотеці імені Віктора 

Китастого НаУКМА 



Завантаження е-книжок на пристрій читача 
з ресурсів бібліотеки (ліцензовані 
передплачені чи вільного доступу)  

 













Завантаження е-книжок на 
пристрій читача через 
посередника, з яким 

бібліотека оформила угоду 
доступу та використання  

(«придбала» сервіс доступу)   
 

Бібліотека працює з компаніями-посередниками , щоб надавати своїм 
авторизованим користувачам - власникам читацького квитка безкоштовний 
електронний контент, який можна завантажувати на власні пристрої.  
Такі компанії надають бібліотеці ліцензію на певні твори, щоб авторизовані 
читачі могли ними користуватися певний термін.  



Digital rights management (DRM) 

(DRM) (дослівно "Керування цифровими 
правами") - термін, який використовується для 
посилання на технології авторизації, що 
застосовуються виробниками апаратного 
забезпечення, видавцями, власниками 
авторських прав або приватними особами в 
першу чергу для обмеження використання 
цифрової інформації та носіїв.  





28,000 бібліотек та понад 1,000,000 книжок 
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“Кассіопея – сузір’я українських книжок”:  
До кінця квітня – тестуємо!  

Проект вперше в Україні запропонував легальне позичання 
бібліотеками легального вітчизняного контенту для своїх 

користувачів.  
 

Для участі у тестуванні зареєстровано 65 бібліотек України: 
обласних, міських, університетських та ін.  

 
За цей час 65 бібліотек зареєстрували 330 охочих 

користувачів в бібліотеках.  Зроблено 152 замовлень, і 
завантажено 206 книжок!  

http://library.kassiopeya.com/
http://library.kassiopeya.com/




Найпопулярніші  

• Легенди середньої школи Лавкрафта. Щоденник 
професора Горгульї – 73 

• Life KM №2  - 22 
• Основи конфліктології - 11  
• Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в 

бібліотеці: з чого почати? -10  
• Чарівні казки Європи - 9  
• Острів Крк. Воццек. Подвійний Леон - 8  
• Час "дешевого клоуна" Українська освіта: 

випробування реформами - 8  
• Бродяга – 7  
• Сповідь відьом. Тінь ночі - 7  



Агрегатори контенту та хмарні 
технології – бібліотекам    

• Авторизований користувач може завантажити 
на власний пристрій передплачений бібліотекою 
контент  

• «Одна ліцензія - одна  видача на визначений 
період» з DRM за часом  

• OverDrive  - спеціальний Circulation API для 
бібліотек: ідентифікація користувача, 
резервування, завантаження та поверення 
книжок, персональні «полички» (кабінети) 



Чому це вигідно?  
Бібліотека не дбає про програмне та технічне 
забезпечення! 
Читач приходить з власним пристроєм для 
читання!  
Бібліотека  надає лише сервіс! 
Бібліотека не дбає про дотримання авторських 
прав (це турбота посередника)  
Бібліотека не дбає про повернення: по 
завершенню терміну книга видаляється з 
пристрою користувача 
Ресурси бібліотеки: 24 години на добу!   

 
 
 
 



 



З чого почати 
• Розробіть Положення про е-колекцію та 

способи е-читання в бібліотеці  
• Визначте цілі, завдання проекту  
• Визначте джерела постачання е-книжок   
• Порахуйте бюджет  (на придбання е-

ресурсів, е-читанок, встановлення 
комп'ютерів тощо) 

• Розробіть політики та процедури (н-д 
Правила користування е-читанками) 

 



Правила користування е-
читанками  

 Орієнтовні правила 
користування е-читанками, 
укладені на основі реалізації 
пілотного проекту з 
читанками Kindle та iPads у 
29-ти бібліотеках України за 
проектом «Вікно в Америку» 
пропонуються у Додатку 2 
до книжки  
  

 



 



Бібліотеки  для зручності користувачів 
розробляють також 

рекомендації/керівництва/інструкції 
щодо закачування е-книг на е-читанки 

користувачів (різних моделей і 
виробників) через веб-сайт бібліотеки. 

 







 







http://www.ekmair.ukma.kiev.ua 
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